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ص5رورو5

ئى*الئهاسماء الح

والإنجليزيةالعربيةباللغتينوتأويلاتهاومرادفاتها

الزميتىالمجيدعبدمحمد

الثالثةالطبعة

ما899هـ-ا914

الآدابمكتبة:الناشر

8680093:ت-بالفاهرةالأوبراميدان42
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لحالإيلىاوق!

الدولىلترقيما

41151/89

).3.كا.*.فى5-253-241-77

8991الثالثةالطبعة-محفوظةالحقوقجميع

تصوبر،أو،طغويحظر-مصر-بالقاهرةالآدابلكتةمحفوظةوالقةوالأديةالفكريةالملكيةحقوقجميع

علىإدخالهأوكاجت،أشرطةعلىتجيلهأومجزءأ،أوكاملأالكتابهذاتفبذإعادةأو،ترجمةأو

ومقا.خطاالمؤلفوورثةاتضربموافقةالاضويخة،ا!واناتعلىبرمخهأوالكمبيونر،
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الطبعةهذه

ومرادفاتهاالح!شىاللةأسماءشرحمنالثالثةالطبعةهىهذه

بإذنالآدابمكتبةبإصدارهاتتئرفالتىوالعربيةالإنجليزيةباللغتين

:ا،وليانالطبعتانصدرتوقد،اللةرحمهالمؤلفأسرةمنخاص

عامالتحريردارعنوالثانية،7191عامالمعارفدارعنالأولى

7691.

اللةأسماءبثصرحخاصةعنايةوائلالأالمسلمينلعلماءكانولقد

أساسوتعالىسبحانهالخالقومعرفةالعقيدةتصحيحأنإذ؟الحسنى

المؤلفأدركولقد،والمعاملةالعبادةصحتالعقيدةصحتفإذا؟الدين

بحوثمنفأفادوتدقيقأ؟بحثأفأشبعهالجانبهذاأهميةالفةرحمه

إليهاأضافكما،متعمقةلغويةبحوثآإليهاوأضاف،السلفعلماء

منالمسلمينالإخوةلتعينالانجليزيةباللغةمرادفاتهاهىجليلةخدمة

ومغاربهاالأرضمشارقفى،المسلمبنوغيربلالعربيةبغيرثينالمتحد

والمعرفة.الفهمعلى

وأ-لوصولهابالسعىالطبعةهذهمننسخةيقتنىمننوصىوإثا

غيرمجتمعاتفىيعيشونممنالاسلامفىأختأوخلأ-منهاصورة

..الثوابحسنعندهواللة،عربية

ام)،(899دكسصر7هـ/ا914يثعبان18فىالقاهرة

الزيى.اميدعدمحمدلهالمففورالمؤلدلملادوالبعبنالاد!ةالذكرىتوافق+()
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و!لض

...الئهرحمهالمؤلفإلىالمؤلفأسرةمن

المطمئنةالروحإلى

.والعبادةوالعطاءللعلمحياتهكرسجليللعالي

..يتزعزعلاراسخوإيمانمستمروكفاحوقيممبادئالحياةأنوعفمنا

للعهد.وتجديدآ،وعرفانآتكريمآ

..سوسندربلثورفيقةزوجتك

..هشاموتلميذكوابنك

..ومرجعأأبألهاكنتالتىفايزةابنكوزوجةوابنتك

..الحياةفىسندههىعليائثلمنلهورثتهبماالفخورشريفوحفيدك

ما899دي!بر7اهـالموافق914شبان81لىالقاهرة
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المؤلؤمته!مة

الثهصلواتمحمدسيدنا،اللهخلقأشرفعلىوالسلاموالصلاة،دتهالحمد

عليه.وسلامه

بعد...أما

أضغأنفىرغبت،الإنجليزيةاللغةإلىالحسنىاللهأسماءترجمةعلىأقدمثفعندما

حدعلى-أدرىلاالذىالطريقهذافىالصوالبمحخةأتلضسىكىبهألتزممنهاجأ

تنحصر،سلكئهالذىالسبيلهذامعالئمكانتوقد.قبلمنطرقهقدأحدأأن-علمى

يلى:فيما

الأسماء.لهذهمرادفاتمنالكريمالقرآنمعانىتراجمفىجاةماعلىالاطلاعخ!

الأسماء.هذهمعانىعلىالتعرثفىالدقةتحرىإ2يهأ

متحررأغيرها،مناكثرالمعانىهذهتؤدىقدالتىالإنجليزيةالألفاظأقرباستخراج5ص3

المفهوماتاحتواءعنقصرتماإذااستعمالهاأووضغهاسبقلتسميابقيودأيةمن

.الألفاظدلالاتتحتتنطوىالتى

تعكسالتىالألفاظبغزارةالعربيةخلاتأخرىلغيماأيةتزخرأنالحالبطبيعةأتوقعولم

بأقربهاوق!ندث،المختلفةوأطيافهاالمعانىظلاذعليهاتقومقدالتىالأحوالمنحالهكل

،الأطيافهذهمستطلعأ،الإنجليزيةاللغةقواميسفىرفتثتنفبثأنبعدالمفهومإلى

وتنوعها.وتناكبهاتداخلهافىالظلالتلكحدودومتلمسأ

بعف!الدلالات،-عاطلآتالإنجليزيةالكلماتمنكثيريأتىأنغريبأيكنفلمويذلك

بطريقبينهافيماتتجانسالتىالمترادفةالمعانىمنفضفاضأعليهائغأنرأينانحنإذاإلا

معالطتحتهاتندرجشمولأ،أكثرتكونقد(خرىكلمابوجدناأو،والاسدلالالاستنباط

اللغةكزارةإلىعمليةإشارةتشيرالتجربةهذهولعل.اعم4ظلامنهاتنبسطأوأكثر،

ومعنى.لفظأالعربية
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البحثبىاستقرفقد،الحسنىالأسماءدلالاتمنهاستقيثالذىالمرجعأما

عليه-اللهرحمة-الغزالىحامدأبىالإمامالاسلامحجةمؤلفعلىوالاستقصاء

وحكمةعلممنبهجاءماعلىمعتمدأأ،الحسنىالثهأسماءشرحفى،الأسنتىأالمقصد

ولذا.الإنجليزيةباللغةفأمرامقابلأ-ومعناهاسملكلأجدأنفىواجتهدت.وتصؤف

دينيأ.جاةمماأكثرلغويأ،البحثهذاجاءفقد

إلىمنهالإلماحإلىأقرلتيكونقد،تامب!يجازألخصأن،المقامهذافىبىويجدر

وله،دلالةالاسمأنأوضحإذ؟إليهالمشاركعابئالغزالىالإمامبهصذرما،الإفصاح

إلىيرجعالكلكانلان،حيالهعلىهوومحنىمفهوئماسمولكل،المسضىهومدلول

مترادفة؟غيروهى،المختفةالمعانىعلىالدالةالألفاظهىفالأصماش.واحدةذابوصف

ئفئرأنيجبالتىولهعانيهالمفهوماتهابل،أصواتهاومخارجلحروفهائرادلاالأسماةف!ن

التصميم.وجهعلىوليس،التخصيصوجهعلى

الرازق-الخالق-الرحمن-"اللهمثل،بذأئهمنفردةتعالىاللهأسماءبعض!تكونوقد

أ.والإكرامالجلالذو-الأحد-الحق-

منالممكناكتسابفىبال!عىوذلك،تعالىأسمائهمعانىمنحأللعبديكونوقد

بصير--سميع-رحيم-رؤوت9مثلبمحاصنها،والتحلىبهاوالتخثقالصفاتتلك

صفاتنا.تثابهأنعنوتقدستتعالىاللهصفاثوتعالتشكور!،-صبور-عليم

كماأ.تعالىاللهبأخلاق"تخففوا:وسلامهعليهتعالىاللهصدواتالبث!رسيذقالوقد

علىأثني!تكماأنت،عليكثناةأحصىالا:ربهمناجيأ،والسلامالصلاةعليهقال

نفسئا".

المعرفة.عنعجرهمتعالىبالثهالعارفينمعرفةنهايةلىان

.والمآبالمرجعداليه،بالصوابأعلموالله

.الثوابوحسنالتوفيقتحالىاللهأسأل

الؤميق!المجيرلمحبومحمو
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!*ء"ه"ه!.!///+خص-إط

م-لماعإش!ا.-إ(!نجه،/،

ا؟،-وللحصألح!+يم+!أظ"عهـ+اأ35+!!+أ+59؟5؟ث!ء!3كاهاعا-ة5ءة!اأب+اه!"أتا"

س!ه+أ؟5آ؟لاح91405الاا340ولة9+أأأ!س!،++!لأ9!.151اا4،للاههـاهـ+4أ!5اءهم39?هلأه

*"أتا؟كه،كالااء4أهـ"مء+هـح5أ+؟3ءحهوخم!حماح!ضح!كاهدمئم!ه5بمب!!.هة"هـمأذ49

ول!4ر،حء،.4،3اح-لأأع4د9أأأ.كعهـ!ث!3يمج+،5195أ"94!*يم،!أحم591؟!ع!من!هـ2ول!هـ94-3ءيم

؟أة+9"؟+9+أ+!س!ذ51"ة3"أح35هللا؟هم494+،أ!"؟3هـ4أمهـ9617،7""*"53آ91501ا!ءأالأ4+،

ا"ع.551أئاة1الأ5،عك!؟!كااأ5"حكاهلاأهـ"،3ألا5أم،أ!9أ+(هـ33ءهـ11ا45"هـ+134ء+هـ!اهـه
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للاياأم!"8!"أ5أ؟ة9+لاب!"ح!70!3لاء+حلأ390098كاااءأ+؟3!ام705عهـ!3آ."؟ءا+؟س!!3؟+،+4

+أاه؟أءأ++!س!أهـ+003

ا.عهـاد،ء!عمقه..?عح!ء،!كد
ا+ولأ"!3ئاأ"هااهلأ!هقة34039*أ!عطوو4خ!،+أول،ئا+ة4+لا؟،ع9151م!هـه4ا،يم

اأ+5ء"9"هأ+49أ!ااءتم؟+ظ5ا!لام3"*أتا3ه؟مهنم8لأ914-ثاصهلمح!محيهبحط+!ممعبمأبم؟4+ة-ظ-+ه

أ،ة60+.3+هء"7أ14!أ710أ3،ول؟ا4+،6+ءلا"ء9+05الأهـ"،هـههم!518ه+هحأ!+!"هـمهول،!م

05أد!هـل!؟،"أة،!ء3!اة5394د!3أ53اوله"حكاه5!ءألأاأ+4!!9أأ(+!*هـأ"هأ5ا!صث

،.ء+هه31ةألائاا3ةهأ+ه+ه51!"أ5هـه؟ظلام+-.833ممالآتاور+!حأ؟+ء"؟3!؟+لاح!كلملأاأ+!.،4!

5+هأ؟ع+9!ء"،!أهـآ+31ع+!3هـحاأعم9أل!11هـ4اكا؟ث!!7ح51أ15++15؟،+املا+هةا،مءاا4ء

؟+لأ+،3؟هع3ق،ا8.هـؤةلايص/قيير!/!ه

ي!?+9+أهم3ء54؟حه!ه3؟أل!91؟؟أس!3ء*!ء5.مهـأ!س!2س!عم،1!+ءهـكا+!4ة5؟

53ء3،51؟؟50*ة"؟لاهأمأ؟،؟ء1517أ9+لاأأ؟9ء4أا؟ح5،+أم9!،،+اه!..لأ"هـولهـ،93130هاأ؟ح-+ه

3!لأ510لاول9+لأ+هء.اول8("أهـ3فىحهـه.6؟الا+9هـكاأهـول84ءا!،"ه"؟؟ةولاا؟+هـ؟ولهول4!"

هـكامم!+4أ3ح"ظع1.4أول9أ96-++*م!7ءهـهما+!!+أ+9ةكاا؟لاهـ+م!الا5"!تم!افاع!،+ا+ش!

95لاه3*هم1094ا"للا353؟عأملاهـ99!!ة!لأكاة9"!3هـ+ههـاهط!؟!513ءجمبمهـتل!-!+أ

19+؟،أهول.أأ+هـئأع39ألأ،أ+55هـج!9،ب!لم!8عأةأعهلأ83ئأ2كاا4لم0،أهـ3؟ئاهـا+51495!صهـ3؟

أ"هااهأهـه1،5ء،+أم*س!به!ح+ها؟ة6930!ء3لىةفئأخ!آ051هـ؟آء3لأ،+!ه5هـ+ه؟+هـ؟أ+هظولحع!

اأ،1؟!6أهول3،لاكااهـ"أفى!ة!43لا6049"!!أ،ح؟هـ"،11أ3ةا+ك!أ+995كاأاء06+؟!ح"؟3!
4ء3!ه+أ+!+؟!+4ا(،66ا!ع!15هلام59م5"هـ4!519ء+!+أ+!!ج!أمه+ول40أ"س!م!+،

9+هـا9!لاع3ل!3أح83هـم595!الأاهـ؟لا410أ8"9مهـ؟ة9531.+أأاأ3؟ه+.+ه++هس!"لاهـ3؟أس!م.!53

؟5أ4+أأ+3؟أ43ء9515+لاأ،حاأء3ء*!هـ3+،19+عأ"3هلطم4ل!3أ؟5أ3ةهاهأ49+أ،!9+ء9

؟5"ل!أ5"!+؟ههـ"053ا+هة؟أ؟اءهل!م4أ5هـا1ءه!4ء؟أ+ح"امأةهـا+س!3اهـأاه+.7"ء+ةاول

م5!9+هأ3أ+،+حأ4ء؟ك!+أ!3813؟س!ء"5ا++،ا؟،؟ه+هأ؟!س!س!431+ة16ء"حس!ط!؟هأ!م!أ؟+هـم8ا

لاس!9!9..-7

جمر!قص3ض-
..ككل!.ا-إ.ص!أء7

ولا"،أ5بخز!.ا97!"9هـ17+.ا+،7!3لأءهولتاولص!53!*.4هـيا،ةا+تمر!500أ5158

39+أ+،9+3،؟ة4!ألاكاأ0،!33احهه!ا.5؟؟ا؟ة!"3ه"،أ،ما!9أ5لاا+ه؟+!هـ+5؟+هـهههـ43

لأ،*3؟ةه5؟3؟ح3525!هآ8+أ+ه+-أاة"ةلأههـه49+هـ.3!5++أ،احأا؟،؟!هـ3أص!439

54ناقصهك!4+!3؟،515ء؟،هـئاأ+!هح514هـ3؟"أ"هـمس!.،+ا+!ء+ءآ553لا+"حهـ57ح:3ه-+،34

أ!38+ه51"ا!؟،كرم!+ة،كالا+أكه4،هـاا+3!41+،"هـء+س!.أ!أءلالم4ةأ+ه51ء"؟9؟5ءأكالا

هـ+!+3+لأ،هـ"!ط؟33لاه؟39أ+أ؟!!!هء!اا!كاه!كاه9151ا+،اءهـ"اأ!أ+ه"*أ"ءس!ا!هههـ؟!م

ه+أ"؟كاح!53+ةم30س!3+ءا.،م!

31،لا،9؟ة"؟أ؟94م؟أ؟ة9!9أللااا+ء"ه،للاهـ+7ة1؟دأ4803010+هـ9؟حهـه3!"هر،9+5"9

اهكه15م؟؟لاه531أ+كاس!3،لا؟أ؟!ءس!!9111514ل!؟!هول+هـ!اأهـءا،7هـ+!لأكه.

ىنر،

!م،!ول!!4!ولا-ل!ة!نةول
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آلمحمفعثئآللهأشماء

ءروص!لهوري!كم!من!ههي!ممح!ا41لموو"4

هو*إله!الذىاللههو

!ولطس!هـأ"د!!لا،*ه!لي!هـ!3هأ5!لاهس!!ه!
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ا-الله

أفيوهو.وتحالىتباركالربعلى-ظم

الجاممةالذاتعلىداليأنه،وأخصهاالأسماء

.ثىء3منهايئسذلاصتىالإلهيةلصفات

2-الرحفن

2-ارحيم

منمشتقاناسمانوالرحيمالرحمن

مناقخليصعنبارةوالرحمة.الرحمة

إلىاليراتإيصالوعن،لآفاتأنواع

رصنهو:تيلولذا.الحاجاتأصحاب

.لانجزةورحيم،والآخرةالدنيا

(الرؤوف-83:اظر)

4-ا!ك

كلصوصفاتهذاتهفىيستغنىاتىاهو

وكل،موجودكلإليهويحتاج،موصر/

وصفاته،ذأئهفىمملوكلهفهوسوا،شى؟

وإرادئه.وقهر.ملكهؤتدت

أ-"ااماط

"4!ةأ!+؟!اه+153ث!155ك!ا4+،+4

+!4+هـ59+،33هـس!هـ!5؟ا1+اةهـ13"هـ؟!هـم؟9

4+ة؟80+اس!+ألااح"هـ4+هـس!817لاهـ51179ءهه

هـها1،!ها+8.:؟+س!الا178هـكاه!حلا8!ا؟هـ94ا"هـ؟!+9

هـ"3لأ؟اهـه+ا+ه"للا811هـ"؟517هـ+اول"3اهـألاه5

أ+هـ3!3يلاا؟"5لا6هـ"هـء51،5+ا!ول4"هـس!الا18هـ7

لاهـحهـ!هـ9لاا+ه005+هـس!هـ!ا!ق!هـا014اما،!

هـه-2،لا!51"ءول

3-!لا05ولوو"ه350*ول

هـه19!ول؟،51+9؟3؟!س!5++ه؟!هـولمأ؟لاهـ؟9

3!ا"ههـ+ا!اهـ+4+900941.89أ؟ا470+!ايلا11ا.هـ+

هـ+599؟9!3!ه4+!303م!هـه؟+هـ+39(+لاه52

أأ+اأس!2اهـ+هـ"+ما4+!0،هـ4اهـ17م5،مح!9،

هـ+5171لأح+!+91+هـه5؟ول9991+أ!ه15مأهـ"؟2

هـ+هـهـهـ3؟!3أه+53!!+م!6اأاأ!ءا+ه.

هـل!3لأحا51+هـا8ح89،0+ةا+ه55"هـهـ43

،59؟3همه!!مهـ+هـ7للا+هـ9اراا؟9هـح،48!ول94

..؟+هـ+"هـا+لاه553؟هـ17"اهـ"535+هأ+هح
+هـ579؟هـ؟؟،95+هـ4+لاهـ9."+ال!ول+!،هـح!ول

أ9ا!س!491هـ33هـول35اأالا51أ"؟8امهيعا4+هـ104

!"أااهـ+!هـم!ولهـ،43!9873!ه+05هـ؟!+ها51
هـ"؟هـااهـ+!هـم03

س!(5+!أ3للاأ،":هـ3-7"9"لا،3ألاا0)

طالطلاح!ا،15ك!:

ء3ءولأولا!51+!!"أما!ءء"!يءئر!4+ه

،+أ!الا،3+،+ا!م؟ءعىي!الأ51

!يث"!لا5!امع4!ع+هممه،5مح!ه"ا

مصمم3؟3+أ!ى!!--*،هلط
ك!ا3!ا!مه012

هأممهأ؟!م!حفى!؟اه+ا5أ!3!م!أكي!نه-!3
أد3*أ؟ه"3!أاهط!أ3ا!5لاا4ء!ملأه

!؟53+&535أ"!،"!م،هحميء"2م

!دا"لااء،615ل!*5!*"أا"2ءءكم3-

!كمه.+3!

"5150!57ة5"4-7

هـ33"ههـها1"،ا+ههـ4+8!؟ه"4ء!95ء+هـء

15ول391(+ا159+اهـس!+هـ4+هـههـ4+ا51ا!ا5"+اهـه

؟+ول91+ا،+45+!39111*"هـ؟لاكاا19للاه!هـهـم5

ا!ا95هـ!+ء9!+أ4اا+ا5؟ا*!.،1108هـم!ااأ09

لاهـ4+18113ذلاهـمه+!هـلعاهه11103!هه+ا+51+

4+8اللا11هـم9ههـمههـ4+هاأهـ3"+4+،م!"+ههـلام

اةاهـ4+لا3اي!9ه3هـ7.+8"اهـ3

طالاح!يماا+5ك!:

ر5!هم1!+6+ءأءم+أ+5طأء3لأ+"لاكهأأم!15ء

لأعه+ءمهلا؟هاثلااول7ءسي3ء"أه

مم!حءا،!3م!ا"أ801م!لا34ءا!ا4+!

ا+153ول1+ه*مم.13"+!طعم05!أا؟*

*!11ه،0
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5-الئئؤس

واسةيدركهوصفكلعنالمنرهو

وأ،وهماليهيسبقأو،جاليتصور.

تفكير.بهيقضىأو،ضميربهيخنج

مخالفةذاتهضيقةكونعنلمجارةفالقدوس

نقائص.أنفسهاقهىاتىلل!ايات

6-السلام

وصفاته،الميبعنذاتهتئلمالذىهو

كانإذا.حتى،الثرعنوأفماله،-االضعن

وكانتإلاسلامةالوصدفىيكنلم،ذلك

منه.عادرة،إليهمنسوبة

7-الأمن

.والأمانالأمنإليهيضىالذىهو

8-المهيض

وأرزاشمباعمالمظقهعلىالقائمهو

و!رجالهم.

فى-ولول!اطم

هـ373اها!لا،ام3*"اهـ؟لاه51اهولاول91880

915لا"س!300هأ+ها؟45+!"ياولهـاه880،هـ"؟14

91هـ؟+هح+الأاه!؟8اهـ4+هلاهـها8!ه،لا5135

هـ594ام60ها+1هـ8+19"11ا+."؟هلا،"،مههع!+-

8+هـ"هـمها.+ههـ"3"ول.لااه،1هـ3لاه8ول17018هـ+ا

5!مهـ7.+ا!+ا!ه80!اهلاا!؟لاا+لاا!كاا!ام!يه!ه

!ها"5!م،!9"ها"للا"م!هـ3!+ا،5"4اهـههـ87-+ا

هـههـ+ص!؟51ول8!8!098!هـاهـ؟4يلاا؟"ولهـام!هـهـ3-

!لم80.

طاك!لاك!ا1،5؟ح:

*اهأ،ه!ماء+ا!أاء6ةمول51!*أ؟عو*ممثلا،ولاه

اك!+ج81+،"ا+!يا51(!،5ول
ولييأ!رص51أكلصا4)20أليز!"م

لمه؟ولاء،!(2ولاه"كيء+إ551

).ا+يي

*15لأأ*115-مى"ط15أ*مه!15؟12-

ه!أء!*؟++"!يه،ثه!34!ءأا"!م

5اطاطها5كهام!+أألا!*5"+ه

.طه؟ءهاء-3اهم*أ.ولط!ا5حمه613-

؟كه51ورص2طس!8+اأولصه*8*أ

515+*اع!ط5ءصى3.!-!يا؟
81م!أ17*م!4!ا؟"مأ!ا!كل
7".هرر-م!أ!ا+ء35أمهمه

اه"طاحض.

ه-!س!*8لا7وله35

حهـ"93!هاهـ3؟517هـ+ا+اهـههـهمأ+ه13
ا+هـه!+1،5ه+8111اكمول"؟لا!29!م!235+

أهـ4ا5+هـاحلأ4+!ولا!ا!هـههـهـ135513ام،5

."18+هاها"اولها*هـ+هـلم18ث!!،31!هول4ه+اول
4+هـ5+ها!!ا8+هح4!،+لا+ها+اا*ههـح+هـ88

91ااهـول!اهـ6+ءلا51ول15همه.هـءولهـ714

ا!اك!الاك!ا،3ك!:

ء(5+،ط8+م!اه+أ؟هج5115أ+-أأهط!ا610*.!

ا"أ!5ا+يمم*"!ط*-ءولمم
.*"ء5ث"*!ك!،هول8

"ا8!لائ!م515ما"ااأا-ء!"3ءثلا2

م!*م15"لص!اممع.

7-م!ل!لا"5أه*

53ي!ا+!ها+!ا+هـاهـ!+هـ4،هـفىلاام+!هـم
*!ام.4ه"وله

،اك!لاح!ا،15ك!:

!لعم041+س!5يلاهطهم،ة4!ا*ص،ءا!رهم

هـ-مم835"ولهطلاع

هـول05+هـ++48هـا1-"518!هـملا؟!هم.511

هـهـا+همهـ7ا!"،مهـ5117ا!3؟43هـه.94اهـ"؟3
11751ا"مي4+!هـ"4أم!4184!هـا.8

اط*لاح!3؟ااك!.

اللأامءأفىه7؟أمحيم!*لاه؟ا""53+همافىهكل

3أأماا+؟أ،ا!15م!،!ييأ"ةا*اا

*4"اهولهمملا*؟امطأ*"اهيهول-

4+ه+*علأاه+اكلهامم!ع.لأاه+؟ا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


9-ال!فى

إليهويحتاج!نظيرلهيوجدلاالذىهو

وصفاته،وبتهائهوجودهفىخىثىءكل

جنانجهئنالولا،فقهرهشىءكلعنعزقدفهو

وكبريائه.4وجبرو.أوظمتهلعزته

لجبارا-01

الاجبارصبيلعلى4متثتنفذالذىهو

أحد.كلفى

المننكبر-11

إلاوالكبرياءا!هاتر!لاالذىعو

انحسط.

ابظق-21

البارىء-31

المصور-1(

لماالمحدرفهو،التنديرالخلقأحل

علىالميرجدفهو،المرىالبرءوأحل/يوجدء

علىختقهيحورالذىوهو،التقديروكق

.وصفاتوأشكالصورمنيريدما

.تصويرأتمإرءأت!اخلقأيكونصأشلأ

تأثرلأنالبارىءعلىالخالقذ-5،!!ما

البارىخسوقدم.القدرةتأثيرعلىمقذمادةإإرا

علىمقذمالذاتإيجادلأنالمص!رعلى

.الصفاتءايجاد

!-!"طولا11275

اهـاأ9+لاها!3ةاءاح.4ا31؟أ4+!.لا"؟"أول

4ء9*9+أ+.ء+ه؟ءلأ415!4ء!+70ا،ا301

أ!يا،مأ*!س!5+!أك!3كالا5أءح+9؟43+ة!"+أم-+5

أء.5!11أ5الااأ؟؟"أ+س!55"3ةع!"+هءلا4ءم-7537!

9،3+ا4+!أ955+هم!ا.؟لا!اااأ35!أس!4أ5-+لا

ا!59!.ءا؟ة

طايملاح!اا+؟ح5:

!ا+ج"9+!11-3ء*مم2لاا،د!3!"أءه*هءم25

حه++5+4!!!7?57ءملأاث!ا+9حا3دع/

!"ء،*3350؟ء!ه؟4ء1!+حء135"ء11ك!5

51-هـ"053وله"ء،4!

11عأل!س!ا45ه*هس!033"!م؟ة3،؟ة4ا1

+!كاكاهأس!5مبم11أ3للاأ1ا0

طالالاك!اا+5ح5:

+!حها!+ااه5ءاء"ا،+؟كامه*51ج3ءممأ51اكااح

153عح315ء57ع"ههم4+!يم317ع35الأاء4

،أهـ"3-!لاه"ه

لأا+هلا!4+،339ةل!ول53أ!4ص!3،ااأ5-*س!

5الا5أص!7أم"7.لأ،أ

7؟الاك!لأاطكاا؟

53له514+511ء5لاءمعاامهألأء!4+حه++3ءأه!

لا؟أها953+أ!هه+؟/مء++،+!المأألاء4

35ءح+!م!ءه!هأ!"ألا!+ء!-3ءأ+أ

ءمءءأة!+4لامحح14+ء5103ء.

24-هـ"7"070!هح

43-هـ"0577طول!7
41-7"!5"!11ها*!5

07م!ءمأةعأ75،05ءءثا3+هأ؟أع؟57؟+أ

9+أ!كا؟لاه8951-+هولأص!5+ء؟5لاه+!؟5ة51

"،س!للاأ011ا+أكا!3"5+لأ؟س!اه"هلأ،س!52أ،ة+5

3؟5ع5!55أ!!9،4ولاكه!هـ"34أ؟35؟ة54س!51

لا!5أ؟!5+هآ*هـ5؟؟؟5ع75اولهأ؟لاأياهأس!5س!3؟

535ح403030559لا؟5أه+!+44ء7!اهه+ع؟+

س!ح!340!+ا5؟؟+!اه4+،الأا؟9،1؟+أ+هأ؟5،1

ح+953!12ع5"؟ع؟5185ءه+ههك!أ+"،+4

9ألاأ+،+39.353!5س!،+4أ+؟ص!س!3+؟"لا،ا؟؟أس!3،

لأكاس!3!"أا!الا4و+أس!؟؟أاة+أ53س!لا"ه.5

أاس!+ح9أ+يا؟أ3+ء9ك!ص!5،مأ،!س!30.70-ح

س!س!4ءك!،س!7ةا؟لاأ+ه.9أ+5ء؟ئ!حأ!أص!س!؟51؟؟س!

أللاااهـ+هح9هـ3539؟هـ3؟س!للاهه431+،ع،ا!7-لا

؟أه+،53عهـس!4ع39،1،9أه+أ+314!؟؟9+3كاأ+3

15!؟؟س!+أ؟+أ5هس!!م4!؟+ح5؟!3؟!+كاأول؟

15ح3!3هـ؟ع!لا3مه138.ك!أأ

طالاكألأاا+3ح5:

ح3!ص!+هأول؟3ء،3ءأ!عمء940?لامه-+!ع

13؟دءأل!؟03ءح.73ء3طهءمء+ء!ا9+

ع1575175ا؟إث!آ8ءأ353ءلاكيءحلأ!اء7ء4-ءه

"5!3أ+9153أء7ءه!53همأأ9لا3عهأ؟15+253إ

51طأم5+لا!!الأ؟4ع5؟7؟+،،أء7++أ؟ء7

ء*مم1533،+!+لاأألا.
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الففار-15

وغفرالقبيغوسترالجميلأظهرالذىهو

والغفار.المذنبينعنالمقالتوأسق!الذنت

متكررةمغفرةإلىبالاضافة،المغفرةفىمبالفة

الستر(.هواللغةفىوالغفر).أخرىبحدمرة

،التواب-08،الغفور-35؟نظرا)

العفو(-82

القهار-61

منالجبابرةظهوريقصمالذىهو

مسحروهوإلا3موجولاالذىوهو،أعداثه

قبضته.قوعاجز،وقدرتهقيرهتحت

لوقابا-71

عنالخاليةوالحطاياالهباتصأحب!و

.والأغراضالأعواض

ألىاالرز-81

وأوصلهاوالمرتزقةايأرزانخلقالذىهو

بها.التمتعأسبالتلهموخلق،إليهم

11

15هـ"3-ام!"ه!-+ه57*ا

7"أ5ولي!مأطلا؟ء4!5أ؟+!،ع35عه!،؟!؟

ة+34!5لا33ء+154م9ء17+س!53لأ!33ء!175أ+ح

ه+س!.لالاأ"؟5لا"ء15م9أ!7ول!11.35!+؟ه5+الا

5؟ا+س!ملأ؟ا،+س!ه+ه؟+لاهد!م!ة51+ةس!+هاعس!7

كااهـ،ول05أ!للا7!ح3ح؟+!+لأ،515للا4-؟35703!ه

4+ة!+كا39لا؟س!3+م153+هـ؟؟.ااس!"93؟الاس!5

س!7أاللا،ألم1.4009+ول!3كاأس!+لأأ!اه؟هلا.!3؟

3!ه؟51؟3س!ء5،مس!003+4أ+"لما340أ+15أم!9ة

،!705ام+19للا3أح3ح5+93؟ه5ة+!؟م!51

،5"هـاا009+14

س!(5+أ!3لالاأ؟ي:53-33ء"ح+أي!س!083-

33م!*!ه+س!،م؟ا+19!2-73!.+ه!!034؟.++".أ

طالألاك!ا371ك!:

مء1534170ء7؟هءلا51+لأا+هلأ+ه+أ!اح15

أط"ء3ا!2*أء33ألاكاج/+هأألا!70130+!

أ+ء+؟+ء5ءم530ء4اءم31ه.!4+!3!3

61-"هء75لأ5لاا5ولء5

11!5لا4"!!لاس!ه+5ا؟9!الأ؟؟س!+؟50

للاهه9أمالا51أول5.5!أ+س!+س!س!33س!2أ5-س!كاه+

09+أ،لا؟5أكالالاع؟ة449+لاحم11أ55+هلاها5أ،+ه

4+ةك!3!اس!5+س!أ!4هـ4+لا3ااأ395؟5،7.لا

طاك!لاك!اا،5ح5:

9+75ألاث!155،ءه5"أأعط3ء2كى5؟3!!+ج3ء4+لا

3،مح!ه3ءسملأطءأءاء+!ح57ع3-3ء*مم
ا+!مه314!ع112لامء.

17-0395!!!+"!ول

11أ58لا؟،3أ(أ!5ة4+5أ5؟2ةمس!ص!هلاأ+ا53!

ة4+!ء13513+ة+لأس!ا6آ+ا3!س!3+لاا6ء!م؟أه+

35لا،ء،+3.

طالالاك!اا،5ح5

"،أع!اه+أ!عاء"،ء3الماهـ+ا10،+ا"أح+!5+ه

ء+ه5!!،111أد+*ه/15لا،ء153

لأ!أ+ء!يء"أ.ءكا؟ا

هـأ-.هـ"7وله*هه!هاط111555،ء7

ولس!3!عح؟ة4؟؟س!+3+!ع!9ألا1أ5أس!أ+5؟

+ةأ+،؟أ+اأأ!ا!+70304أ44!أ؟،9كهلا5!؟+،+س!ح

51ي!ا5!!أ+1599م؟؟س!ا53لا555؟ماس!+أ57+س!+؟

4+!ا!للاا09+ا!كاى

طالالاك!اا+3ك!

ط71اع؟"مي4!51ء1!ص315+!ء+"ه3لاهههمأج+19؟ء3ة

اأ7ب،+ة5لاأك!+051هـح15!+أ+أ!أ+اأ،أ0
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النناح-91

مننلق/كليمتحبحنايتسهالذىهو

بيدهومن،ثسكلكلينكشفوبهداية

.الرزقومفتاحالفيبمفتاح

02-الطيم

ظالمحز،ثى!بكلعلمايحيطالذىهو

عاقبة،خره:2أ:له،وجليلهدقيقه،وباطنه

تحته.وفا

الثهيد(-15،الخببى-32:ظرا)

21-قابفى

الباس!-22

لمالمماتعندالأوواحيقبضاتىاهو

لمالحياةعندالأجسادفىايأرواحولبط

ويبس!،اياغنياءمنالصدقاتيويقبض

ئقىلاخىالرزقويقبض،للضمفاءالأرزالط

برفاقةيبقىلاخىالرزقويب!،طاقة

بماالقلوبويبحط،فيضيقهاالقلول!ويقبض

وجماله.ولطفهبزهينإليهايتقرب

91-2،اهـ045075!"

7"2راه"9ولأ579،أ؟ول!3!5ة4+5لاا-4

+!هـحي!!ا،7+أح31!ول3الأ+ك!3؟هـ"؟31

+؟9لأحمس!++3144م!ا30س!9هـ!7+1511+"أ!"؟91

ا+5أ(،+9.حي!ص!اا".!+ه1403فىهـ3؟لأءكا5؟

+هـاس!49953+هـ.!ص!911938(9!ه0911751+ا"!
س!3ورا!هـ7ا!اس!99،3لأ+هـ؟39فىهـا5؟اولفى996؟+ا

335؟لا"51791119اهـ+1،35ءهـ5+هـل.

،الألاك!،؟اا؟ح:

!ء7ء*اء-ااه!ه.علها"أكم51أكع!ء؟11أ+131535

همأطا"*ء+ه؟أكاكي1150لأهااا5+؟أ

!حط13!؟+2!"72ء11؟كىهولعلام"؟

ءح+حول15ءا!عا+ل!!ط!كىا!ء+ب

لأ؟5ل!8+2ء3ئاا!3؟!53ممحح!ي،3

51بخم7ار؟عه5401،اعفىأ:15+ءههلا!

02-0هـ8ا"4،كلى*ساه*م!

9111ك!+هولهـا4"19!!هط15لا9،!!

535؟أهـلا".اا!+كا9"هةا1.+س!43144+!."ه

17هلا09+اء935ح5100ه+4هـ،935ء5!طاحا؟ح-

9+ا++ا؟4+!.4+59لههـ3!هـأهـ.أءهـ1

طالألاك!ا،؟اح5.

ك94ءا"!عأ!5أ50أ*ا*3ء2لأ+ه*م!51!اأد

3159ءم4ء1لأ!؟3رولءأ-كعأأ59اأ+ه،

مهطي+ه؟ا!537عمء؟؟ااد!5؟اه15
لأ+هلأك!10ولء414ءم؟لاة!هلأ"أ-3

ءح+ء3ء2ا*م"علافىأءها3031اهدع!ه4ء

ه+ك!3،!ه+له!ل!؟أ.؟3

12-3هـ8ام!2359*ها*ا"م!

22-3115لاولاولامح5لاا3

هـولكاثع؟ل!هـ399لأاا4"هـس!أ08يهـءهـ89

؟3؟هـ!4ا-ااهـ059افى7ذحاا!أاكااه03؟3!اا

3ح؟59+ا،م+9+"ص!51أكاهـ117ااك!هالا951!!3

994،هـ+ه51،11!ماالأ.ي!!لأ!+س!2!عام؟5لاه419113

31511197115+!ي!لأ!+ا+!مه153لا75أهـا39

915+اأ.؟"9

طاك!لاك!ا371؟ح:

حا-5!مأ+اأح9051+لأأ3!االأ،15يهـم"!اأ"19)

ا؟م!حذة4-"أءحكهاع*ح43ءالا!اى"أ

.*+!"حء!3؟ءم33!ه؟؟4+،ح516؟ا!م؟+أ

ءا،!+اء؟!11!!مأ43173003أ+!15

اء!،+هاالاه4!م2+4لهءما"ا5ء؟اء+أ

اا؟15/ع؟5اء33ء13؟ءا؟5+مهع5+اأ+ع-

لاول+أاأيم!+أء54+3ءا"؟.*ها،+53ء7!3!اا8+!؟ه؟مبرأ

5171.15+أءماهلا4+!*أ13لاهلمأ؟أ+02

11؟؟ءفى؟-ما4؟4+ءا!؟!/5+أاءعلأ

؟ا!2!طأأ.لأ
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الخا!ض-23

ادالع-2"

يخفضالذىفهو،والحشمةالجاهفى

،بالاسعادالمؤمنينويرفع،بالإلفقاءالكفار

أولياءهويرفع،بالابعادأعداءهويخفض

بالتؤيب.

25-الميز

الميل-26

والمللث،يثحاءتنائللثيؤ.نىالذىهو

وضرالحاجةذلعنالخلاصفىالحقيقى

الجابرفعفمن،الجهلؤضموجمباضهوةا

ورزقه،صفرتهجمالشاهدحتىقلبهعن

وأتذه،طقهعنباستغنىحتىالقناعة

صفاتعلىبهمااستولىحتىوالتأييدبالقوة

الملك.تاه2وافهأعزهفقد،تمسه

فمن،يثاةسنالملكإسلبالذىوهو

وسقلى،إليهماحتاجحتىالخلقإلىعينيهمدء

واستدرجه،بالكفايةيقنعلمخىالحرصعليه

الجهل4ظلمةقوبقىبنفسهاغزحتىبمكره

أذله.فقد

السميع-27

مسموعادراكهعنيفزبلاالذىهو

خمي.وان

!ح-،؟5"51"0550
2،-ول6"اح*هاه،ع

ا"ولهـاهـاااهـفى!60!هلأا8اهـههـاهـ7فىملأ"

ااأث!هـ+هـ"؟ا3هـ3ل!هـ84هـ7!!هـ3؟هم8.هـول

لا"!كاهـأ019؟+4أ9هـملاه!!4+!7514!أفىلامهـ،

ولهول.هـ"اهـ1هـ387.هـول5*،91!+4!47!+هـح5ي!ا8

1151هـ*هم19+هـمه419هـ،ا!4+هـ4هـامح45+!

هـ4ولهلاولهـح8ول91هـهـ+*هـا043هـ،هـ4هـ+!لأح!ول4

هـ4هـههـ8+!04+

طا"لاك!ا،315:

ههـعمه3ك!همأ030ا!+إكي"ه+أاءممه35ء"اهم

*ول+ا!،!ال!+ءا*كلاه3م!5
،*م،ةام!اهمأ*ءأ*ا،+ا-الايى"5

!ك51س!؟!ءبرأ+ه15"يهيئء"2
مم62يى!"+ص!.40ءلا"3

5-5!لا!اه،أمح!ا5ا،ألى!اكه!أ؟!3ه!ء23
!،ولم!!و*+.!ا؟طم!ألاا
كىأ!*هع!ىأولولحمةهيههى51
ءاهـ!يءاول!!5!أ!ه!75ء!ا
؟!لا!وا؟!5مهول5ا*!أأهة"ا

ايلىم!.!ع!ثه!

25-5*31،هع!ول

62-5+"اهه!ول
أ1،هساه؟هه9"ا!!هـ"ا+ه+هـ95"3"*ه+

هـولأ*فىهـ"5هـاهـ5؟ولهـ7+الا؟هـ"9.هـمهـ80"3هـمه

هـ؟؟!هـ+ه+ه"*هـي!اهـ4مهـ51517هـ"،ه!+4

4+هـ4!لاااه!+هـ53+،41+!5؟+ه"*!اا

هـهـ7!مهـا4ولأ9همهـ9!ولهـءا!4+9ا49+هـ"؟+

يلاا"4هـولهلا9"هـ439ول"أ"،+4!ه+هـ6ول؟هـ++؟

؟!"؟"؟لأ!هـهـأا+ه؟هـ"أ+4!301هـ"؟هم3.9لا53

هـ3!لأهـ"4يلا3+ه،هـول+اأول8أه7هـ+أ.لاهـلالا

ح"هههـفى39ه!*!ا؟.

5ا+أا!3الأ!911هـهـ8!كاههـ95؟؟لا*ء95

9*هـهـ""،؟مهلا93هـمكع.7ة!أمهـح!+"هـ3ا-أ

ح9ء+ه؟أ.

طاي!لاح!ا،؟اك!:

ي!!،(أعلأ+اهمىج5ء11لأه"3ه؟-"أ"ه؟5

اأولط5)؟8هء*7ءا،+!،!ا*"4أءلاأأ!

.*"!ي!.ول،"حءأممى!!لاال!.ء،
401أ+!أ،3أم!ء.ء2اا!عءا!*حمى

افىلهمه85+اما!رأه75اصاأ"هـله"8

مثح!-3لأاج!+أ؟?ا"ه،"أا!لا"لأهـأ51

ولا،+أ"؟ا!3ميا+13!هحف"ءم،ءفى+عو

أأ!ي؟اء+ا،"ا!+أ!ءش،1515*هك!

.+؟!وا!

!*?!ه3178لا؟،3موهاك!420أ+هاألأ

!*!3ء!ا*د!ا؟ا؟!عو+17+؟-
517!جثيمح!سهمم+اد"ا.!وا+ء"*
ص!.3ا*ا!يماأ،لأ11ا!لاماالأ3ءا!

؟+!"ا؟+أ!اي!؟!م553م!ص!!

8ء!ا2،ول+ا*.

72-م!5"اهه!اا-ططه

اا!"!!25!ا11"؟لاه53كاا!9؟لا+!لاه539

!+؟لا4.هـاكاا
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البصير28-4

عنهيغزبلاحتىويرىيثاهدالذىهو

الختغ-92

الم!لغوالقاةى،ائخكبمالحاكمهو

معقبولا،لحكيمهرادلاوالذىتحكمه

.وقدرهقضائهعنشىءيخرجلا:ا!خمائه

القذل-03

.العدلفملعنهيصدرالذىالحادلهو

21-اللطيفء

وغوامفها،الم!الحدقائقيحلمالذىهو

فىيسلكثم،لطصومامنهادقوما

خفةبطرقالرفقشيلالمستحقإلىهـايصالها

حسه.

الخببز-33

الباطنةالأخبارعنهتغزبلاالذىهو

ولا،شىءوالملكوتالملكفىيجرىولا

نفس،تضطربولاتسكنولا،ذرةتتحرك

.خبرهعندهويكونإلاتطمئنولا

إذاالحلملكن،"العليم"بممنىوهو

وشمى،خبرةشمئالباطنةالخفاياإلىأضيف

.خبيرأصاحبها

العليم(-02،الشهيد-51:اظر)

؟ا

7+أأ5اكاأ.س!

28--5ء"3طل!ل!ا!ء4-3

911س!ء59اةاا3؟3؟لاهأس!كاأ

3؟ه*9+أك!!هة35!اا.+أ

92-!5!لال!"3

اءاأ733علاه+ه+ه؟لا!33!الاهول35أ5

،05!ا؟لاحالا5ءاس!579-أ+ما+؟،+4!حك!+-للاه

س!ا53944++(!اس!5؟س!؟+؟3!أحم35ح5؟ياأ5

11.بلا4+8لال!.؟+9+!94

03-لالء"537

ااأ9ا،ءه5،+ا3ةحم!؟؟أاةء4ألا.ءم!أ؟5

31-5!"14507!لا

اا!اوله+!كاوللالاه3؟؟ص!+أ+ء؟لا؟!4،ءةأ15

4+!لأ+3!،55!أ10!اا؟،أ.59+ا1س!5لاأأ"اأهـ52

5؟أأ؟+أمء!س!هـا9ة+4أ4أ50لأ+ح!3س!أ59!4+أ+-

931!"+هـ"لاهلا+،؟9لأا5؟!3؟للالا"،5152ا1أ5

99+أس!كا+أ!7لامعهالاح2!أ4+ةأ؟75+حلأ!للا.5

طالا5لااا+3ى:

لا5"؟أاءأ!+لأاههىا!ءاالا+!!3+1103+ح53

اءله+هلا15+4لا!ا1+!ح5+15طأء+حلأ!ذ

51محط34!"301!طأءح!ء7آحءأءعمه

ه3ء3+ه.?.1،!ءم3أ5ء!حه+أ!!أاه+

15،لاكهما5!س+.

32-ء"127*50ء-ط،ولل!ول3

اا!ك!500ءك!999ةااكا+*هاح44!ةولل

،4ع+؟ه5!!.*كاه9أ4+لا!4+5؟مع9ةلأ++57-ع

؟+!+53!500ء3.لا؟9415ء+،كا!53!هءةس!.

4أم!5أ+هلا؟أ!3همم!1531+هلالا"؟أ؟لاه11أ!-ءكا

9+ألها!!55143،أيةهه"+أ+س!.

3هـ؟هـ؟+43ع؟أ9+هـأ!ة"؟!79حه+هـهك!-5

9+أ53ا!اا،5+ااكا!هع330اكالاا،+أ+أس!هالاحهـأ-3

أ؟أم!105"،ا!،ول3،!للاااة95؟2أ3مس!،!7اس!4

!؟!ا؟315!؟385.!5

3ء3+05(أ*"،:15-!؟7أ*+؟ح02155-

هـ؟آ"اا+"للاهأ4+.)

م!أ+ه!ء+أ!ء+5+أ!"!+ك!"ه+ا4ءمحو10!3ء-

أ"أ5+35"3كه4!"؟2ا!ءا4ء01"15

أ!أ+أ*أكي"ثهء؟ء!ح1151أث!ملاه53

أ"3+*هك!ء*مم10أكا!ء650.+ها

ا+م!ء4اللأا،ء5!ء"48!ي"ا+ه++هء7

اء+أ؟؟ء-اد3أ،!ث!4+3هءحم15؟+ك!!ى-

ا!4ء؟،"2!3هـ!05!ء3+51+هلم

طي7إلاه3مههه!هأ+ءم15ا!ا
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الحليم-23

ويرىالعصاةمعصيةيشاهدالذىعو

يقريهولا،غفبيستفزهلاثمالأمرمخالفة

الاتمامإلىالمسارعةعلىيحملهولا،غي!

فىغاييمامع،الرحمةإيصالعنالاقناعأو

.الاقدار

(3-المطيم

ب!خهالحقليحيطأقئتصورلاالذىهو

لأنهعظيمفهو،غيرهويمتعظمه،حقيقته

والحمل،الحلمفىعطيموهو،وأبدىأزلى

كمالفىعظيم،والحكمةالرحمةفىعظيم

.القدرة

لفنيرا-53

أقع!ىيلغحتى،كاملهالغفرانتاممو

.المففرةدرجات

الحفو،-82طالتواب-08:انظر)

(الغفار-51

الشيد-26

كثيرالطاعاتمنبيسيريجازىالذىهو

نعيمأمعدودةأيامفىبالعملويعطى،الدرجات

الحسنةجازىوقن،محدودغيرلآخرةق

ومن،الحسنةتلكشكرانهيقالبأضمافها

وزيادةب!شكرهيقالأيضأالمحسنعلىأثنى

.محدودةولامحصورةنجبرالمجازاةفىالله

15

33-"7هـءطم!ول7*5

ااء5!؟س!،،للا!50"04"للا5أ+،4+4أكهه!لأ!

11أ5ءه++ة+45؟ئاكااأ5+3575551ثام!014

!4+أ+أ،5ع3ألاأ؟5ئأعمهأأ+اأأس!أ++عا4،!س!

ص!3،!9+هـ537ولاة3؟5!3س!ث!؟س!58ص!كهأس!353-533

+ة3،ءكاس!س!74ة3ة؟ح/لأ،أ3"لاه؟أس!لاالا2لأا4+!

أ+أأ+أ91لااس!اكا!هةح51اة+ل!هأ2"+أ!؟؟-4+س!531

!35.

طالالاك!ا37ا؟ح:

أ+ء-ءاح5لا99ع159!2؟+ء+!3ء"+ع53أ!+لاء3

أ"3!13+4131+!ا+ء9حا،!ا?ء5!االأ

ا+الا91.4+ء513+مح!!33!4+أ55*ها

؟5أء!*ء+لاهج2+ء+"115!6لأه34!همه

هـ+ء1793!ا55ا"ا+5؟،!5ء"ألاه.ء30ء3

احلأء+ء+!ا51+ادحمع!+أا4كيأء3ء+ألاا4أ5مم31-

ا؟ه+؟+!55*همح!4لا*ك!2لاأء+أه+

أ015+4!ج+؟35ءأألا51أءعكي15"+لا115أ

اءكير+ءأ.

43-ء"53لا5"هءول

ااس!أ3ههلأس!4+س!+هس!س!أ؟"+هلأطيا؟-ل!+أ4+

4+!ا1أ5+!-!30أول+س!ءحأ5ا!س!3ءهس!47ط7

؟أهمع3.ولأكه3لاهمع+لأء!أ5عم!4+3ةا++4ع!3-7

ا؟5!أ97،ولا"-اع،37لأ4+أول+ك!للاهاس!!43ا+س!ء3لأا

لأا5أ،ح1145!616+هأ55،+حعس!س!.

اطلالاك!،؟ااح3.

لا5ه+ءمحج3!هاهاكايءاحهأأ،!ث!ا"*ح3ج515+

ا+هلأ"اح3؟5ء"كااأ+/كا+!43لا51ا*هم

ء"أاأ،هـك!طط3!53+!لا"ءا5أ+!"أا

3لاا!ا،3ا!امح"أه93+اء"3ءأ+اكىا+ا

9+أ+!537ء5.4ءح

ئ!5-ت؟3ول!"ول!122

!يأك!953!أ55!+!7اكه3535؟لا؟403+!!ح-3

مأ4ء؟1635لا9؟15ء13،3أ+أ+؟135+ة8!،ءأ+"

اة16ءحلأ،4+!ح+هص!،!اها+حمأ55أ+ه5.510+أ

س!(ه+أس!3للاأ3،:لأ5-؟3!8!ه+ء؟!3أ+"!

آ-2؟ع!3مةم-لااها؟+أ+04-15م-؟أهأ؟753).؟+أ

طاك!5لاا+3اح5.

؟اسع*أ3!+7+!1737+ه+؟ء"أ14أ!أءا

ء3!3"ء6،25؟+ءم5ا،.3++؟أ"*"ح11

!ء+3+201مححما+ها"ءهلا+أ"3ء++آ

ءلا24كي5،ء+ه5أ5+.

63-هـ"015007"هط

33حدهيعا35كا+!3؟اا+أ4+!؟هلأس!ااأ5

ح،++هول451!مس!ا7ةأايلالأ3453!لماحلأكاه11أ5

914030الاه53أول45+،ا!55ءأ43+.

طالا5لاا7؟ا؟ح.

ءممهأصاحه+ه+31ءا.3!أ71953!+5أ+!ع!2

،ءح+!4+لا؟ه4+!ص!5517ءاكاحء3ك!15

،لا65!م!3!*ءأه!ء13الاأءأ!+أش!-

لا!"5أ؟+ه552ء3لهم3!ح.
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*-القلى

رتته.فوقرتبا؟لاالذىهو

(المتعال-78:اظر)

أمبير-38

فىكبير،الذاتوكمالالكبرياءذوهو

فسوسواء،لاأمنجبرةاستكبر.سواكلذاته

لا.أمأحدءالصفة0هذ.

الحفيض-92

والأرض!للسمواتجد"االمحاف!هو

.والموجوداتوالملائكة

.،-ائتيت

المالم.القادر،الأقواتخالقس

16

73-!8لااا!ءول

لأه7ل1+،ا!هـ!!هـا7!هـ؟04م43!ول58!+4-

ا+،الأ108هـا؟+!8ياا+01155

(ءهولأ!3*ا"78:8-هـ2333!+9هـح+4!+6.)

،اي!ك!لاا1،3ك!

"لا؟اا5*؟؟أ!"ا"ا"عأ؟مرءا!457ءا30

ال!ه!.اولأ5"اا+كل،+أ-*أ+هء

*اه!اء53ول+!اءاها؟أم!8!ع"ءمي

ولاا"ص!هول!أه+،ه؟ا+ه4+كط01

؟+مم4،31ء2!اا!هاكى،+أ!+ا

ط!ا!أ!1107ا8.أ+.أ*هسم.43

،*!اط!+؟ا*!لا،!ا؟ا

38-م!وله!35

03141811"هـ34لا+4؟هههـ+هـه4!ا+ه!هـم

8ط"اه.06لا"180م!8.3!ه"*هـث!ه3ا!53اأ4هـا

35.؟ه+4+هـهـ"ث!يهه+4+هـ4،+ا5"4-+ه"هم!م!

9ها+5م+58هـ-ههـمه"880ها+،0"816*"ام"لاهـ؟

لا"ول18هـولامما.8

اط*لاك!7؟ااك!:

"ح!"!لهك!*؟0!م!م.4181؟ع!اا*مه

لموحمحم.

-هـ53ء*ا"ه"ا"ول

5"*لاه54"5173هـولا!14805"هلا
7!هـي!+هول!."+!هـ44+!030اهـ9!ل!هـهاح-!هـ3

لا4هـ483+!.،هـ+أ!،

الاح!*اطا،5ك!:

+أه،+!ص15ء"!اأك!ورح!م+هاه؟)هاملاا4*

!ه،ا+حمهلاء!أ11+ه.ء-.581؟ها1ء

25ا،5لأ-4؟عاكى7ه114*اج15م!ل!ر"3

ول؟152+*لاي!4!51،ء!ع!05

!-ول9لا82ه1"!6

115حمم!!714ا!ا8لاهـح+!+هـ111830184

.8!+ا!ه4+!8+ا!؟+ا!+ما!"؟لا"هله،481+!

اهـ53+المرهـ545هـءول.ا"83ا!؟+ههـاا*ه+كا!مهـه

4+هـ+هـ؟!م.لأح

طاك!لاحا،15ك!:

+فا؟ط؟هامهأ،!ءك!أ."31ممءللا؟،5ه/

ا!+اه،8همءم!ل!15؟أ!لا+5أ+

ء-!+ءأفىللا4*اا!ءا!ياهالأ51+ا؟ء.!؟لافى.!اأ+،+

ه،.ءأ؟ا15؟؟مرا!+ءوله4!؟لا01-+ا
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ا"-الث!يب

كانلهكانمنالذىوهو،الكافىهو

وكافيه،أحل!كلصسيبتعالىوأ!،صئعئبه

وجودهابهويدومالأشياءوصدبهيتحصل

وحدههوشىالوجودفىولي!؟ويكمل

لكلكافهوحدهفإنهتمالىافهإلالثىءكاف

هووحدهخاءالوجودفىولي!،خاء

بمضهايتملقلاشياءبل،سواهشىءحسب

تحالى.افهبقدرةتتعلقوكلها،ببحض

2"-الطيل

كالفنى،الجلالبنحوتالموصوفهو

منوغيرهاوالقدرةوالحلموالتقدسوالملك

الذاتكمالمنلجميحهاالجامع،الصفات

.والصفات

3"-!ر!

وفى:وعدوإذا،عفاقدر131الذىهو

ابالىولا،الرجامنتصعلىزادأعطىوإذا

إلىحاجةوقمت!إن،أعطىولمنأعطىكم

استقمى،وماعاتبجثئو)ذا،يرضىلاغير.

عن.ويغنيه،والتجابهلاذمنيضيعولا

.والشفعاءالوسائل

!أ،-طرليب

الحفيط.المليمهو

8+-41هـ053ءا!!لا

هـول8ا+لاهـهـ5اهـاهـ+اهـ!49+!هـا1ا"هـ+ه

هـ89714030ا+لا5.لآس!+هـالأ"ههـ+ااولا"!س!+هـ84!

91؟+!؟هـه،5!4ههـهـ+4306!88إهـلأ40!+
5هـ811،73"س!تا!+هـهـ+هـ353لاولهـ5360+اهـه

هـ*هـح54؟"مهلا،117591113هـ+5م170هـ4+هـح

للا3حا3"لاه+هـ518،هـ53ا!7ا2!57أ!.ا-5*

ا"4هـول+اأ*ءهـس!+هـ؟919هـ؟هـلا"هـ4!اهـهـ558؟

ا+لا9هـ5هـ+08ا"6اهـ،ول؟هـ5ا!ا"+ا"،!هـ3!أ-ول

هـ؟!+هـ؟هـا4.هـ+4هـا1!هـ3هـ4هـه+هـ4ول4ه+"91

5هـ9041+!مهـللاهه03

اطي!5الاا،5ك!:

عإ+لا0153أهم!هك!+53ك!*504ءمأ
"اا"5+ج"ا!أ+ه"،+أكي5+أ"ا!+أ

.ك!ع!ره5؟ءعأ+ءأءأث!لموإ515؟-+هء

أممءأ+هاطي05ا!لا!15!أههط"

كله553!امل!+أ."،71

،2-هـ+ل"ولحاهة545

هـول491!!ح3هـهالاكاه!اا"؟99لا+60لالاه5

ث!"8!كد10311+،هـا!ولا؟لاه+اهـول9لا"ح9"اهـ2"

98هـ+"ص!أ".88ا++،اهـمهـ705اهولهـ+ا.88-*ه+ك!

74هـ!!كأ.هههـل!م!+4لا"!م9"*اح"ه!6"؟ه!3

!!هـه3هـحا؟ههول410+ة53هـ+هـها"حهول.

طالا5لاا،؟اك!:

ولأ،32ءأ،ءا*ء،اكمأ"،أ+ءاأ!حأا*؟،5ج*-

6+ا!حم!ىعأ؟2ا،لا15اةا؟2كه!+5+3

لامحه03

كه-مم*لاه!لاهءه3

11أ9!ا؟+لاهولا5اي!89!مهـ4اهـلاأ"+.عاا

هـ+هـ963!ه034+ا4،هـ؟9+30للا،9؟هـ"لاكاام61+ه.

+ء"ولءول53هـهـ91+ه!ول3الا.1118+هـ؟ولس!ول

هـاهـ97هـ11س!70ا!38هـ"ول48هـ+ها7ل!ا"؟لا+-!ه

م!1هـ1اهـ41ولهـ!+!ولا+ا+هـول554!2ألاه8هـ+98.

ولهـ؟*هـهـ"94أهـملاهـ458ا!ا5"*كاهـهـ9ول0،1

ا،ي!الاك!ا،5ك!:

5!وأ+لي4?؟م،1ء!م!"ءلأط؟17+طمااعطأ:ا!3

."+،عأ،ا+لا+المط؟،5ك!كيورإ!ا53-+!

أ+هم011!مح+!3+أكي+.مء7140هـ+أمه

7؟9أول05

"،-ول7اام!3"ما

ءولهـءكا795أهـاا957ماا،أهـ+ا".+304،

هـول.739!!ا+ك!-اهأل!؟+!4+"7!هـ؟+اهـولأهـول03

،الاح!لااا+5؟ع:

ا،؟7/+!اامءا!17أ"ءاه*.الا
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5!أ-المجيب

بالإسحاف،السائلينمسالةيقابلالذىهو

المضطرين"وةصور،الإجابةإالداعينودعاغ

قبلويتفضل،النداءقبلينعمبلبمبالكفاية

./الدعاء

اسعلوا-،6

والاحسانالعلممنالمطلقةالسحةذو

الئغم.وشثط

7(-الحيمم

.إالحقالحكيمفهو،الحكمةذو

الؤدود-،8

فيحسنالخلقلجميعالخيريحبالذىهو

معنىمنقريبوهو.عليهمويثنىإليهم

،مرحومإلىإضافةالرحمةلكن،الرحيم

الرحيموأفمال،والمضطرالمحتاجهووالمرحوم

الودودوأفعال،ضعيفأمرحومأتسدعى

الانجداءسيلعلىا!لإنمامبل،ذلكتستدعىلا

.الودنتائجمن

45-ء"7"!5*003!"
!50؟3لالا35+س!س!4ا1+أ+،س!أ4+أا1أ5

!س!"ه+ه!9ا+لأ+،+75ةللا.ولص!5!3ه4+ه!لأكا

9أ7أ9+103لاأ،5+ه،ول4ةا43!لاكاة+للاك!39أ+؟

33!7ة53لأكاب5357أ44+أ5ألا5؟1لاء+س!أ15!؟(

س!ح+4.لأااس!ص!+!95117م3ا+ص!"7ء++ءأ؟"أ-س!"

251ءأ+75س!؟!اه+!ة345947!!أع5!3ةه"!ا-

ا،،أه+.

طالألاك!ا+؟اك!:

4+"5ءه7501!ء4+!!ا5؟اءاأحأ+هممء*5+ه

،+أ"عمع3+ءأ،5لاميم!أ!517.5

64-هـ"53-ططهك!*اح"!ول

ااأ5اهك!!ولص!ألااس!94!اللاه+كاح2،3أ417+،

53!ا!59+ج!كا!!3س!حاةا"+؟!!ك!للا+أ؟؟جباأ3

ه،+هأول.

74-!"3"طاللا.ط35

ياأ5بلاأك!4+ه15!كا!اهح؟لا.

اطلاث!لأا5ءا+3:

أ*ء035،+*3?413+آول؟إمء4+لا4!952+أ

15عه،-صمهء3*؟؟أكم330أأأهلا5*ا

أ!"اح"5*ه+مما3*ه03ا!ء4أ*؟أ

+ع"أ05ثه315هح،!مأ!"5؟9+هم*

؟+،حهـث!أ"ه"15أء،!ث!أحكا51ألاه

25.س"أ9+؟3ء4؟3!ح3؟ء13+؟ا-!أج

،جك!ه"1114،لاحااأ5ء30""ه15ح5-

هـ6!+؟"+ء13نهأ3الأ،4+!لا?!اءا!3.لأ

+،+ها!505"،+ءااء+ج5ءا0ا*ءل

عي+!3513?"ء?+ءام!51ء9!عا*ه+مم!

*،+أمم!ال!ءا

48-لأ!،75!ول!!ء"37

!ا!9أ7ح9لاا!!مأ53أول5لأ؟+لاه!11،5،

11أ5ح!3لا؟ةص!33،؟،"7!"أ+.ةلأ303"هح43+،

!أ+هلأ؟3!أمللاس!ااكاى19هـ7.ولأكهم!ه+هة39أه+

!+؟ة+ححك!أس!+4س!53أألأ3؟؟!!+،ةأا5هـل!لأس!3

هم83"ح4+كالا؟أهـ؟؟كر!3+س!4أ51511أ!803304-م

هـولأ5؟؟؟هك!!يال!5!ءمأ++س!س!4ة4+50"؟س!

5"للاس!3!107.هـ43،4!27.ي!أ3!+ء75ءا9+!ء

س!ه5!4ة37ا!ا3ء57-كا!أ3أأأ5للا؟أأ؟لاه5لا551أس!-ة

،أه+هـ+4لالاا؟35؟لا+9!3014!ء،لا5ء.

الاك!لأاطك!ا+5ة

هـ+ء!؟+ء*47أ43!حم01ءا!311720ءهدص!?"؟

كل!اه*هـ!أ33.51ء"،5؟اه513،15-5!ع

ء5*ها+!+!ءهلاا5ج*،3لا"ع!؟

أأ!+ء47+أطاا،33ء+أ!محه3أ!253مه

"4!،*+!أءا+مأ!عا+ء؟أه3،مء!ث!-

15كع+5+ه4ء*اا-عطأ9+110+ءكه52أع+

لا5ه5؟3ءه!أ+!+ءأ4أ3ممم؟أ؟ه+أ+!ث!

!++جحطأ،عا!م7ج3اءلا.
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9!أ-انجبد

الجزلا!،أفحالهالج!يل،ذاتهالثريفهو

قارفاذاالذاتشرفأنفكما،نوالهوعطاؤه

أبفأ،الماجدوهو.مجدأشمىالفماللحثق

معنىيجمعوكأنه،مبالغةأكثرالفعيللكن

."الكريم"و"الوفاب"و"الجليل"31

الماجد(-66:نظرا)

الياعث-05

اكصور!يومالخأقيخيىالذىهو

فىماوئخم!ل،القبورفىقنويمث

.الصدور

.الآخرذالنثأةهووالبدت

النتهمد-51

والغيثبموالشهادةالغيبعايتمتمالىالله"

عدفإذابمظهرعقاوالثهادة،تالنغفاعبارة

الغيبإلىأضيفو!ذا،العليمفهومطلقأالملم

أضيفواذا،الخبيرفهوالباطنةوالأمور

الشهيد.فهوالظا!رةالأمورإنى

الخبير(-32،العليم-03ظرا)

94-هـ+ا!5054لا5

!يأ39،ا"!كاأألاس!9،+4هعةاأ+"45ة2أء؟ة

!؟؟لانمهاك!51أ!3؟م"+!3ء3+أالأ؟لاة!!4+ة

1هـ91أ9ء7ا7!أ!لمالأ.7؟أ05!ك!أ"+أةأ5+س!ه+-

5!+أ!هـ؟؟5؟أة10،3الأ،كه!أةولا،لده؟ك!ع!4+ة

.لأ،+لاه!

(ح70أ3!للا3؟ا:66-؟7ء1االا3؟5لاه6)

طالالاث!ا57اك!:

كي3اليي5"ا"ع.3اأا!3ءأالأكهنم9لا!3أء17الأ

4!3!!ا+*؟ا"ا!"!،53ه!لاه2لأمه

*"أ"ع43+!54ألاه5!ا+ء117+ء+

5313*لأ10ا+40أ!م+ها+*ه+ءمكى4أ-5

أ+جح2أ+ه.!ما،""ءاأ!11+أكاوأ؟م،5ء؟لاط

ا!د"اأ،ح!535أءه3!13لم!+ء5ء4اعم

2ءحع71ء5،37519م!؟5ء"مهأ"لأ.

هـ"3-305ء"5!57ء"لا

ه+هه+هلأ،54.ااص!أل!1ا5!3لاء33؟س!؟؟س!

4!!4للا35أللااايمم3لىء33+135أ!3؟53؟+ه؟

4+ة4+ة؟3035اة+؟أألا.أ+ء+994

45-ء"7اول3ولع55

ل!"ههل!ا53!كالال!؟اا!+أ3!؟-س!301

س!94!اساه+ك!51ع7ح5؟57؟.س!+هس!4+،س!؟أ

حاللاه+كا94ح53س!هلاس!2!!س!+!م،ة3؟.+ءهه،"

هـمه3أحص!+?حهول+؟هس!3ه++أ5س!أءولء!أل!"؟3-ح

34!59؟ص!3؟ألا؟لا.س!43+ة35!+؟أللا+أاه5!أ

"7ةأ9+4أص!م،س!ح95+أ+،2ء515!؟؟!53؟م!.آا!6

ل!هـ+،اولا-ا+ولأل!ه+419م!5أ؟57!؟،11أ3كاه-03

!"لاا+"اللاهس!94!.11ا1أ3+ك!5؟4!ال!هأ5-ص!3

كه؟!ا5؟اكالا!1،+أ+أ53ص!اكاأ؟+ة(+أ،5؟+ا؟؟

+!23!533أ7أ!+ء+هأ15،3ا4!،ولا-اح-95

أول!2.اأول11ء؟7+"اللاهس!؟4س!أ5535ةأ4!!5؟

هـهـا!اب!093717!ولة+س!اا15ا،ح4ءا33،ع-؟أللا

هـ+95.

3!أ+ه!(؟؟أللا:2فى-ء73ا!19+اللاه+"-ا

23-هـ"7ا"ا-ح40+أ،7؟7.)

طالأا،؟الاث!ك!:

*؟ك!ا"اءها!+!؟5ء171لمك!!ا!!ع)ء4-

3ء52+هء+5"!ا0+5ا؟"--!30+43

35*مح!ء14503"يي51ء5!!6ا3كه-معغ

ا!+!!94ءاس+!ا0951+اث!الأ+ه
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2.-الحق

المطلقوالحق،الباكللمقابلةفىالذىهو

ياخذمنهالذىبذاتهالحقيقىالمر.بودهو

"إبئوجو؟هيكونالذىوهو،حقيقتهحقكل

،وأبدأأزلاءحقأومعرقة،وأبدأأؤلألذاته

يذاتذلكوكل،وأبدأأولا"حقألهوالشهادة

ةلغيرهلاالحقيقىالموجود

كيلير-35

.الأموركلإليهالموكولهو

القوى-45

المتين-55

والمتانة،التامةالقدرةعلىتداطالقوة.

4ازحيثمنتمالىفافهث.القوةثدةءلىتدل

انهحيثو،ن،زوى؟تائهاالقدرةبالغ

متين.،القوةشديد

(المقتدر-07،القادر-96:أنظر)

56-!ابى

المؤ!نين.لأوليائهالناصرالمحبمو

هـ+-52لأ5+اه

3هـ"س!ه؟+؟519،3"397ألأ!"أ8،لاأ+3لا"؟،.

هـ73كاه59اهـ؟لا"؟ل!183هـ533لاهـ+هـ53.،+اهـ!

+135هـ+ه؟للا+!37،،."كالاهـ34أهـ997،أهـ7،-!3

.ا+أح1118اكيهـ"9هـ1375ك!س!هـ+3!47+!هـ8!م.7

+اهـ1118أ،1+!593+هول!4ول!اهـ!ا،س!ا+ي!ا+

!5+9؟ا؟لاهـ؟هـ3773لا"أللا13ح51913هـ+هـح99ألا،

اأ+أ+؟اع.!ا1!37+أأ9أم+ههـ"؟+ء3هـ؟اه،+3ا

5171+ءههـول.

طاك!لاحا،؟ا؟ح.

7ع3!ألأ4ء!أع5ا"5"لا،اأ5117!أ"ا+،ا"!ا

أ3أملاالأ*"!أ؟/طه3هامه5أكايء،53

فىجا+لا،ا1!حعهمهمء3*اأ"أ"ء!أس!أ.5

ا!،صافىءاه51،+اء،13ءلا5153ء3ة

لا13أ"مه3مياأ*.

35-هـ"7*هاهول"ولح

ا!99+ا!كااهـ؟،8ءا!م5؟+أولأس!ي؟3-أ!
0913،1هـولأ9اهـ"؟0473"09،!حا!3؟3ح-+،لم

أه+ه.

ع!+طا"!3-4طلا!5!للا!م

55-5+الاه7*"ة9

هـول18ا"-اههـماهأملاهـكاالاهـع!،11103أ9

050"اهـ؟لا4+!هـ17،حهـ+عأكا!ه!حا.لا؟أ!"13

ألاه؟+!93هـ"لا!5هـ519!"،6535+93!+3"لا884

"،8+!3؟515ا1!اهـحها"!ا.+ا

05(مءاول"؟الد:96س!"3-.؟+!؟هه07-

33!ه++اه؟هء+؟).

طاي!لاث!ا،15؟ح:

ء"ههلا،ماا؟!اءهأكايحعا15"اأ!"*ا"ء3!!4+!أ

أله*م،ء"؟ا!3كه4?ح"ء5+اء"؟

311!ي+أ؟ول4أ7!اها20"أ،+ء312ه2

هـ+ء3.لأةااأيهه5لا5لااألأاأه+-5ءج+

أءءأأحجء537ء+2!"أث!3!ءع!+575/ح4

"6!3هم+!"أا؟!أم.!اول

لاها+!55أ5ءأه+*ءء53+5"ألاه34!ول،310-

5ءهطه0310ء!11ا+ه+*ع37-،د

3!يا؟!5ءم!45*00؟4!+،5اءم+،؟03

65-هـأ+63ءهه"ه"ه

11أ9هـ53،57هـ؟ه5،ح!4+أة9ع"لا9434

،"هـ95للا"5!ع1هـ1هـ7ا+"0،1هـ"كا95!9للا5؟!لم

هـ357هـ"؟+!+4!سا348+ههـ171؟أع!ةااأ+"06

.+هـ؟؟الاهـهـول394+هـ"44هء"؟ولم!7!"111810

!همهـ!ا؟س!ه+.

طالألاث!اا،؟ح5:

1535عأءأ-15هي!ح7151أ+115ء05ح57ء3أ+9

؟!يلى!ي+"!مح!،م!م2هء"أ،اله13-

+ه:33هاس!مم+أ51ا!"ا"ءأ"*57+

ا+؟لاء2ا*ء2340ه07
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57-الحميد

هوتعالىوالبلأبم4علإالئن!ىالمحمودو5

لهعبابهوبحفد،أؤ"لاتمس!بحمدالحميد

والملؤالرحا،لىصفالت2الىذلا!،ويرجع،أبدأ

..لهالذاكر.إثير؟صاصاإرأت.4اط:ال!صا

"5-ائخحى

كلحدعلمهفىيتكشفالذىالمالمهو

بها.:ب!ط-،بل!"4ووعددهممحلر

!المئدى-95

المعيد-56

.إحنلمإذااذالإي!ل!تبمالموجدهو

سبوفاكانوإذا،إداء"هاشمىبمثلهمسبوقا

الخلق3بدأتحالىوااله.اعادسبىبمثله

،تحودوإليهبدأثمنهايملي6وايأشيا،يميده

.ت!ودشبهبدأتوبه

61-ائخي!،

المميت-62

اذاالموجودصولكن.الإيجاد.إلىيرجع

كانوإذا،احيا?4شحاممى!لحالحياةهوكان

للموت-ظاق:لا.إءاتة4ص!اشىالموتول؟

تعالى.ا!4الااحياة:ا

57-5"82،ء،!"!لا

ا"ا!15!3!ااا+ا..5005اهلأم؟ص!5؟ول.+ا

لا!ال!4ااا!!+اأهـ(هـ+135.+ا+3"+!ا*9

كاحاهـ+9يلاه1118*ا91340!!+4؟5هـ3+هـ4134

ا+أأ111هـأالأ.

ول91"لمة1هـ759،لم111أ+س!195كهة9س!لمكاا06،4

39111؟؟ها95؟)ا؟ه!7)ةعلأ؟9"5؟لااا+االأ؟+!4

هـ!931ا؟ح+هور5!س!س!اا،+س!4لأ!ااكاوا9اأ93957

4+!لا!ا.3؟5815

عالأابملىا،؟ا؟ح:

ع،6313اراء.31+1ع5ء.3لأم"؟316!164ح2عء5؟!7ء

ه+ما!ح!3م!ا5"ءث/2االأ.

5!5!"3-!05(ا"!لأ

9ة93!؟*أ"9ايهاه+"ا،99ع91-4+لاه"

099!اااس!م9!ءأ+9059!"؟وللاه؟3!094!ا؟+ح؟*!

ا،+،م!كا!الا+51ع397"+إ؟الأ+اء3؟مه".914

4+!99!9933،0ءول+ع"؟ا!ا+ا91"ح!5.؟+لاه

95-7اا08"ائاألأ043"

!-82""ع32ه"05

11!153"أ+!اس!4؟11!*35كاا5!+134ع011

س!س!3،3لامع09

ااج1الأااهـ1539!3س!3!7؟لأ"+اية؟ا*9هـ5+هـ؟9

ااةجم؟؟اح3لأاهـ069اا"اط"169ةلأ"ااا+ا.+!ل

؟5أ+الأا11،جا!16اا!3لا.+3

اطي!ا،؟الاك!ك!:

هم؟9؟"!اء3لا99ع؟13!4ء11+؟اع5هلامء!مه؟ا!ماأ+8

ممأ+91501ء17!+مه؟هأ+15؟51

4!3ءلاءح؟!"ء+.

"ع:ا!مء4ءأ؟+أاءا،.+ءاأ3ء!ء3الا15+3!+

19135+!ا؟ا!اء1553!مهأ+ء

حه+141؟ه+.

61-،"7ام!.5!ا،075

26--!"2اط!(351.!ل!!

اهـاهـأهـهـآس!4ااا!4+!016(+ءا،حا911!"7

-59411؟7ع431+"*!ا5آ3عأ،!آ-91ث!ح03
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طخئئ-63

تندرجالذىوهو،الدرءاكالفمالمو

وجميع،إدراكهتحتالمدركاتجميع

علمهعنثذلاحتى،فملهتحتالموجودات

.مفحولفملهعنوالا،ئدهزك

،6-طقئوم

كلبهويقوم،مطلقأبنفسهالقائمهو

وجولأللاشياءئتصورالاخنى،موصد

قوامهلأنهالقيومفهو.بهالاوجويدوامولا

وفىذاتهفىالوجودواجبوهو،بذاته

فكل،بهشىءكلقوامولأن،صفاتهجملة

إيى.محتاجسواهما

ادا!-56

مقاولةقوهو،شىءيحوزهلاالذىهو

الالهيةصفاتفىمنهبدلاماوكل.الفاقد

الواجدوهو.شالىدثهمو%ودفهووكمالها

المطلق.

المابد-66

أكثرصمبالغة.الفيللكن:المجيدبممنى

المجيد(-94:اظر)

23

36-هـ+15*57اح3*5

ا!ايا5ةس!3؟أ+أ!؟أ+أس!للاهه31035ءمس!ح-5

"أه+.لأ؟هيأ74أ5*س!احلا44ء013+3؟س!هـ!م03أ-

5!5لأ؟أ911151أ++ه.س!ء+!أء3

لأاط75؟الااك!:

ا+ءأء5؟+!ي،+؟!73؟+لاكع105ء94!أ*8+مما!-+أ

ا+11اءا7ا!لاه5.

46-هـ"33"*اولهه*ام!

33أ3ا!!ه"+هأ؟!ا5!،5+هـ4س!"؟يمس!999+5

1115أ5كاه03اس!؟لاا!55-ألاهك!أ،9+!هـس!4+هـا!ا

59+أس!كالأام!3+هاا+أ5301كالا.95+.ع؟515لا-5

+أ"أ!أ3س!5+05أ4!57؟أ*س!؟305؟183كرح60ء5

3"؟لاه111،39أولاا0ا1أ9لا"ا؟+ا15+ه؟لا!-+ه

لاه451+ةا1!أاكر!س!5+!؟5أ55105!?7لأ؟أ

ا!أ؟+!55ء+أااأ3+ا؟+45+،أيا5ي!!3.ك!!؟لاكاأ

!"7أ*!!5+!أ533ع!7!3لأ3!3؟ه3؟9+أأ5

؟+!4+س!ه!4+هااأ5ألالاا4+هـ.ا"+أ؟؟37!7!

ولعس!!4ول.*أ

طاك!لاك!كااسا:

أ+م!أيه!3الا،+أ453+!+م!ء،+أكهكه-3ءهءلا

؟!+.5ط53؟م!م55ا!ا33ء"أه+؟ع*مم،3

ا+آ+؟ا!ء-ءلا؟!ءأ+ها53ء"ااأء!ا.

65-"2هـ5"31*5

911دأ.س!؟حاه+هح،5+؟+أك!س!اأ8لأ+،

.؟أ!3؟عء7لأم3*!ء؟لاكاا؟!3؟أ5ص!599ا؟7اةالأ

أه7أ9+1أ5حأ+ها+ح54؟33!!ع!ا+.911ا35؟!

ول؟105لا؟!ءس!33ح5؟ها+.

طالألاحا،13ك!:

ع+أجء!اء+اا3ءع!!لااا+هء5اءءا+35ء30!ء-

+هياحء،!13"ءأ"*51+ا+ه7أ!93+ا

3!ءمحط+!اكاء+،لاط"،ه"13ح+أم!3؟9+

ء!+؟ع4!كع.

66-5"3طالاط15"53لا5

ث!هه3ءث!ا53لأأ5ث!5اس!4+أ4يا!أ3ء73

11الا3؟5ألاه.3

(حهأولس!مللا3؟أ:94-3ء"5ا30ألاه5).

طالألاك!ا،؟اث!:

111لا3ما؟لاه؟حهأ+!!!أم213!ءما+15؟ء!ا؟5+

ءا!م!3+"6كه.ء+أهـ++01*"ا3ء45كه

؟1،40؟ااوللا!ث!؟ا،!+ا+51!عاا؟ه+51

هـ7ء+35معأء3ح5+103ءط5طاك!،ك!

"ههـحا1هءع!مه523ءمطه33؟!+5+14

.3ء؟3؟ا!لاه11ا!03حاطء+أ55؟5"أ

ا"أ+050ع!34؟ه4ء!أمهاهله؟+ء!53

105؟-ا133!أ؟+حءم!ء5؟15!ده؟.هـ؟
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!اخذ-67

الواحدفهو.نجثنىولاتجزألاالذىهو

حقيصىشأحديشاركهلا،وأبدأأزلأالمطتق

الإلهية،صفةقأحد3بشاركهولا،المخصوصة

والدبير.الخلقفىأحذينئاركهولا

ال!مف-68

إيىوتققحد،الحوائجفىإليهتصمدهو

.السؤددمنتهىاليهينتهىإذ،انرغالبص

لقالرا-6!

المقتمر-07

شاءإنالذىوهو،القدرةذوهوالقادر

عنعبارةوالقدرة.يفمللمشاءوان،فعل

الارادذنجقديرمتقدرأيوجدببماالذىالمعنى

شخقهما.على.واقحأ،الحلم!

.القادرمنمبالغةأكثروانمقدر

تميناا-55،لةوىا-45:غرا)

المضم-17

خرالمؤ-27

وقن،الرتبةفىويبغديقر!الذىهو

.أخرهفقدأبعدهوهـن،مهلحدفقدقربه

76-هـ"7!لأه

اعاأ35أ!6س!اكاة،لا++الا؟أس!هالالأ65ث!3"

+5!9حه4+30هة+؟3ءم-11ء؟1113م!050!ا،لا!

53عأمه+أءح+73؟أ4+ةأأ+أ+لأ؟أ353س!3!57،

+هحس!.*3؟ه9+أأ3اح"أ+أ،ا+أااأ3!لا"أ+لا

ا+أمء537ااأ5أه7لأاأ+أ4+،ااأ5أه53+!ه.ج

؟أ5+ه703030أيعح!5+

68-5ء"573*وللأ"لا

ا!اللأ5أ:+3اا+أأة5ء+أ؟10د!س!+.4س!ااأ3

ء33"أس!لا9ع4+،ي!+س!7ة53!50++أ4أص!55.513

ااس!أ5!؟7؟!+أ؟الا!+،3لا؟ح037ة

اطلاالاث!57اك!:

+!؟أعلاه+1351ح"هـمحهـ13+ء+ه15مء"أمحاا-

519لا3!137لا+.311،كعمء53؟913!+ء4-

كدء+51ء3؟ءعهاه4+،اذأ+ج!اءو!أ

ء3ء7ء3+ءحمها7+ااههاع7111

96-ول!553!"77

07-2"!5ولل!ا553ءلأ3

!ي!5ة؟كاه05اس!؟لاس!للاه!3004،03؟ه+

0401س!!ح340؟+أ5؟ااأكهأولاا0ا1أ5ها!س!5؟+أ

93،س!!3أم49؟لاهأولةهءحم+،4م!!3؟أللاي!ا5

+"هلساء94!43+11أ43!3!أ؟5!؟!+أ+ه.

طالألاث!ا،13ك!:

ء15!+م31هلا5"131+115!ه*ه!3ألاا+؟ع5،أذ

51ءه1!حاط"?أء؟الأ15"2!أث!"أح3

ء4!7؟م30د+?013أمء4ء7أ!"أ

ح"!!مأحء133+هء+03؟برء44+مه

اأ+ء؟ه7إ31ءلا430ا!لا+ا3ء"!م+!"أ

لمم+ه،+كاي!+ء5ا!!53+5!ح35لا؟ا!

3ء*هء53مح!53،.

ا+ءاهءا++س!اء+ادععا!"أ3ء!م5؟أ?أ،ءلاام!مح

ا!ا5ء4أ4ء45،3+ءكه13357ح31/3ءإها

3ء"هامهم577حامم34+ا51اطأ!+ا!3

"ءح*"57"ء"71-2

27-ء"3هثح"هه"!

اءاحس!+!47ة5ص!3،ثا+ة5512+ه؟للاس!هس!37

ااعأللا"5س!55؟؟+هلاه42+!!ا3431!أس!3ل!50؟أ
للا335كا7حاث!أا+س!خة؟ئ!5135آيا553؟55.+ا
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الأول-73

،7-*خر

المبدأومنه،الموجوداتعلىالسابقهو

أولا.

مص!-اليهالذىوهو

.آخراوالمكيرالمرجع

يىإو،اتدجولموا

الطاهر-57

البافى-76

بطريقالحقلبدلالةطلبإذاالظاهرهو

بدلالةظلبإذاالباطنوهو،الاستدلال

الخس.إدراك

لوالا-77

ىأووليهاالخلقأموردبرالذىهو

المضفردوهو.بولايتهالجيأوكان،تولاهأ

لتدبيروالمنفذوالمتكفل،أولا"نجندبيىها

والابقاءبالاءدامةعليهاوالقائم،ثانيأبالتحقيق

ثالثأ.

المتمال-78

المبالغة.مننوعانميى?معبممنى

الحلى(-+:اظر)

97-*!ول!
،7-هاول83

اهـا8!"آهـ3هـحهـمه.ءح+هـ4!+هم1113

.،+اهـ!ا!اهـاهـ8هـ+!!كل.هـه+اهـ3؟!!ح+هـمهـث!لا

ا!اهـ+اهـه8ا!"8ا+3!ي!هـم5؟0،1"هـااهـ9900941

35اهـ"؟43.لا+ا؟هـه

75-3"ء715!ول

هـ7-ول*5*هيولا
،ول!أ!"3ع؟ولهـ714يا!803ا!ي!+هـ؟8هـح

ول!4ه++اهمهـه!ولهـه!م!ه!؟كاها81؟!4لأه

هـهـء!714"،لا!م"6اءك!كرهـهـ"؟هـ518.س!اهها

؟هـ3ول!أ8هـا!5هـ"3؟+هـ+!++ا8!9111

هـم"!ءولهـ8لأ!+هـه7اهـلاهـاهـ3413؟ماهم33هـه-3

+ها*هـ515+،!هـ8+هـ8.8

طا*لم!ا+؟اك!:

ا+!م+ام!ى؟+أ+،كي!هء282.+5*131أ+أ!!ا

لا5"أعيأءحمي؟مهم!ه.أ*كلء11ج+،.ا+-

؟أ+ه،ولء!4"أ41؟اق!51"اض!؟ا

ا!+++(أ++ه2ط،م؟ه،ول+!ه

".ي!515ل!أ+-ه،أ+ء7أ+هع4ء+أ

651؟+هعك!هـلها1553ء"ا.*ج+

77-!هط55

هـول"هـم8604اهـ+هـ46هـ"؟!+!ام49+!

هـ8514،+ا10ا!ااهـ+8!4+!8!"+هـكا!؟س!!3هـهـم

15؟هـ"+هـامهـ؟"ههـلاالا.

ول180هـ"آهـ+ه35*مه8+ا!44+!91"
الالاااا!"!اهـه.!+404+!ااهـالأ!للا519مه-5

!ح+هـ714ا!83ا15هـمهـ7مهـههـري!هـهم.هـ6

-هـ7ول"*50*ءم!!5"3

اهـا18هـ"3ااهـاهـ3،!!ول4ول؟395اكالاهـ+أ

4+هـهـ؟ا!كم.4

(5ه+ولم*اي؟:37-هـ"37لا115هـ+).

طال!لاك!ا،13ك!:

ا+عه+ءع؟+073؟أاط!ء؟ا?ه7155+ه5+أ"ا60"أ؟!

كح!لا!؟"الأحمهه11.180كحاحصيء

!ءعه!ا+5!ه+ا+؟"ءل!رعمام15أء7

4+؟1.لاة؟أك!ه3مها؟ء15أ*51أ"ء
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التز-97

.و!حسانمترةكلمنهالذىالمحسنهو

ابالتؤ-08

التوبةأسباببتيصيراليهولرجعالذىهو

.أخرىبمدمرةلعباده

بفضلهعليهرجعأىعليهاللهتاب)

علىتؤابفهو،للتوبةووققه،وقبوله

.(عباده

،الغفار-15،العفو-82:انظر)

.(الغفور-35

81-المنتقم."

وتنكل،الحتاةظهو؟تفضمالذىهو

وذلكبمالطفاةعلىالمقالبويشدد،لجناة

التمكينوبحد،والإنذارالاعذاربحد

والإمهالى.

العئؤ-82

عنويتجاوزالسيئاتجوالذىهو

المماصى.

منه،أبلغولكنه،النفورمنقريبوهو

ينبىءوالعفؤ،السترعنينبىءالنفرانفافي

الستر.منأبلغوالمحو،المحوعن

:الغفور-35،الغفار-15:ظرا)

(التواب-08

25

97-هـ"3!*ع!احاعءل!3

!400511+ص!كه15كاأ+4+!55!+4س!3!أملأ؟

+ح"ة!؟ة+135ي!أ5!+!أعأح+عءس!.

،الالاك!ا137ك!:

أع+ح!اأ+!أح5+؟04كيمه940+احلا9مي3!ه05111+ءكا

08-،"53*هولءه"اه*م!

ولاا3لا؟ع+11153أ+153س!2اأس!7أ"+3؟س!+

+9135لاأ؟ا+ةكاها!+!ا"أس!لأكا!3ع!3اهـع9أ"+

"أح+أه!+؟؟!كالا+!34ا4+!أ"7"+أ3؟+ح

م!+أدكهأه+!أم5أ97ة+44ءاأس!7مة+ح!135+

لاه+أ!"+!+؟.57!3ة+704!3ة"ةأ+أ؟م5لا"3

11اكه!لاه41555+حة23أ07؟

اطلأ5لا7؟ااح5:

ءعء+ههمءأأ+51ا3ء3اعء!أ13+ه!"*2ج5ا!،ءمم4!4

!5!امي304طلامول+؟"5،?3،*3

؟!+،ا؟3إ5اءأ3/ء7ءأ11055!ح.هم!ب!ح5.ع

"3-81هـ5!5*!57

أاس!7،؟+عس!5يا+أتاعألا+هه3؟ههـك!5"للا

04ول51هـ!؟4ااأ3هـ؟ة!هءه994+أ+3ةلالا4+،

ه4!س!+،5أه+؟.ااأ3+ء7"،س!ولءححة+!ع"!م؟4ا

لاكاأأ5أء؟+4+س!4ه+الأ"،ةأ+354؟س!لا+ألا،13

،"س!4س!003،أح،+4؟"!555ء553أ!7،ث!539أ-

أ!أم+9س!533أس!ء774،7ث!3ءس!5يم7ع،3ا،أهـ+5.

طالأ5لاا+5اك!.

+ء7!ءه(،+هلاه+ه)15ا21+جح3+لأه؟+هـ+"3!+ه!+035ءه

13!أ"5!35"+4ء!!+ء"أه3!+4

+15؟7!أ!مكالأ!!ط؟3،،75!+3؟ء25ء

+ج"0130ء-ء433+?ث!أ10ألا5أاءع

82-هـ"57*أ*ه!"هه-+ه

11ص!511،هولالأ3!+أ!؟5أ+09طلاأ،051

034،0+5+ة+لأ؟أ+س!13.9705+ولمكاهأءلأ؟!+-5

الأ"ه1،لم!م551لالا340أ+51أ5!،*!لاهأ؟ء++ه.ا

للاياأس!3أ+3؟أك!5!+3ح!س!33أ3!+!مههـ+8+أ+"

؟؟،+"3!!5؟15،شا57ء3أ+".9،35؟أس!ا4أ+"01

عأ+هح(33؟أللا؟15-آس!3م-+هأ"3.753+أ

53-س!3173!+أ+هـ"5!-!73.)9+أ،،مهـ+ه*5

اعلاقالأا7؟ا؟ح

034،"+!س!+ه35ء"ء+3أ7ءأكع+4ءممأ!!

ء3)!عء5ه+1،*2هلاأاأء؟لاأ35،+أولء

?+،ا+4لاءول3!135+5سء53أ*15

3م!الاعحمه05جا؟3ا!لا.*!ا
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!لرووا-28

الرحمه،شدةوالرأفةبمالرأفةذ!

النفع،،ا!!مال-إنبالىأميلوالرؤوف

فهو،الضرردفعجاتإلىأيل!اشانر-

المبالغة.معالرجمبهـمفى

الرحيم(-3:نظرا)

ائلكمالك-(8

كيفمماكههفىشيئتهصدئفذالذىهو

وإبقاء"،إعدامأوإيجادأ،شاءوكياضا؟

والمالك،المملكةبعحنىهناوالملأ.وإفناء"

كلهاوالموجودات،القدرةالامالقادربمعنى

وهضادرها.مالك!اوهوواحدةمملكة

ويلابهرامالجلالفىو-85

/41وهوإلاكمازولا4جلالاالذىهو

منه/صادرةوهىالامكرمةولاكرامةولا

مدهفا؟ضةوالكرامة،ذاتهفىلهفالجلال

خلقه.على

المفمييص-86

الظالم.صنللمظلومينتصفالذى

26

38-هـ"3لاه3لا!اا4

!ي!4أس!535009؟3!أ+هحأ!+س!!أ؟س!8+ه5"

س!3!7كالا40لأا4+ة؟15+ة3ول3!أحألاا+ع599؟5؟أ

،30+!+!2؟*س!.

ا+ء5+5!مأ59+للاأ؟3(3-32ءح5+ه!3.

ا)!4،+هأك!3؟أ5مء؟؟،،2؟؟ولع،لا؟أ43+س!؟5؟

،لط11034؟؟ء3ة3+ا+ا5؟4أك!500أ511+؟95"للاه

3!4+ء3لأ؟أهءلاهاه4!للا؟؟أول!مس!537س!لمة3أ17

4+،،3ء4+؟ا5؟ا!4هم15كه.س!3،5

اطلاث!لأا،؟اح3:

"ألا"5ءاء+ء4!ع!ء،3ا?أ8+ا3ه!"أ

ا!35ءأ9+ألم53ء513؟4كه3؟ء+ا?ه"+لاهلم

ء513+!م11+ااهاع5ع+3حابمالاام7/

48-ء؟52ء*وله!هه!705ا!5لا37

ا!ا2ةع91115س!أكالا51؟45+،اأأ9أ3س!3؟

أكا44++ه51ي!7،!5+ع4+،!3+ة4+!أ!"للا

أ*!5،5أ!ول!كاهـ039!ي!*!س!لاس!4ع3ا1أ5ولأاا

ه+ا،099+أ!كااس!اا9أة!7+ء؟،اأص!امه5ءك!ة؟

أ؟لا،للا،.فى!هـول9(3.4!ك!هه71115؟+"أءمهـ705

أه!+أك!!3أول55لا،+ء53لأس!4+!ااأ3-أ++ه

يمع!+9،55هـ57م.811

اطلألاك!ا،؟ا؟س!:

ء705أءملاأ+9+ااه3ءاء313+ء!لا7!ي*ج+؟13؟م5

+*ه4+هاه.+

58-"7!لاه5لا53"ول5
541!هطه

لاهـلا!39ء+؟9ةول4أ؟ءس!+يم!+ه!3!5؟11أ+

ا"+ه؟ع"م!3ةلأ؟أ4+ةكاأ،س!ا،3لاح!أ!384،3أ3+8

اهـ3!57اوله17لأ!7!لا+ا51ااأكه+لكه.!5،53

لا"9لا999+؟5أ5ا1أ49ا!لا4+ة4أس!!اة3أ67أ5

لالاا!4!9لأاص!س!مأ+هااأ!.5"+أس!كا

طايملاك!اا،5ح5:

لا!9ط5/+ااه5ءا35ء53+اأك!ء+ء3037لم5+535!را

+؟ءألاه25س!؟أ،+؟"أ405ح5أمح4ء!!

ء*ههم؟ىأ1035ء3ء"!لم7عكم51أ+ه.

11ا!03ءكهإم!!م53151175!"ءاأح4

!3!"ح3!أح15!ث!أ"ءأ"*؟ألا"ا!اأجح7

طاء!م5.10لا!،15"+مح!ء4+هحه؟3!أ+آ؟ء

،3ء179+!لك!ء+ء!م!ا+؟ء"أ3+ا"3

،ه"أ913أ،+!7

68-هـ"3الاه!ع،!"3

47911+أأهـ؟،55س!؟؟4!55!55553+أ،"!م

3،عأ7الا.31ص!اأ515،8ءلأ؟ألا"ع+أااأ3لال-"4

.5؟+س!+

لاا،الاك!ك!ا،5.

ءاكاهأ؟لا"عاه+ا5ءأأ!33!+!لا"ء51أ+ء+ا!!5113

ا!امءح+هع3ح.4
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الجامع-87

والمتبايناتالمتماثلاتببنالمؤلفهو

.والمتضارات

-الفنىول

فىولاذاتهقلابغيرهلهتغئقلاالذىهو

معالملاقةعنمنزممأيكونبل،ذاتهصفات

.وإلضروراتالحاجاتعنمنزها،الأنجار

المفنى-98

فضله.منيغنىالذىهو

09-المانع

قوالنقصانالهلاكأسبالبيردالذىهو

.والأبدانالأديان

27

78-هـ"3لأهح"03055"5

ولأ353س!،!أه+53لمللاه+ة315أ7"،9لعا،ا1

،9ح5ول؟ة93"؟+9!؟388ء؟!13؟كهأس!9كاالا؟هـ+هـ3-7

اء+35!ع!970لاملاه55؟11أ5ه9717؟130ه-هـ9+!

."5+ه30+ةاةأ+ااا!ا؟أااة3"9؟+4+ة"+!3ء"هح

مهم!4م!ه754"+أ5؟ي!أك!4"7.+ه

هـ8-3"ء"!كه5طلا7ء

*5أ؟هـا!م+ه13ة"للا7!هح2أ"س!!؟5+!س!لم!س!كا

11أ5؟+ع+أ!+4س!130ملا(،س!3ءمع305هـطا9"+1

ولةهـكاههـول!+11أ5؟أ"3أ"لا99؟!+4أهث!29

لا+1409لأ؟مةأ5؟.11ءأ5حه+5!5ة3هـ؟4،+؟ه5؟

هـ؟!7لأ+ةم!؟!؟+ةلالا45153!ء+4+ة35!س!!+-أ

حأ؟.5

لا5ث!حأ3لا"هـ43أ.4!؟ة؟7عا!4!33!هس!7؟أ

أ3"ك!15لا4!.

اطلا3؟الاث!ا3ح.

05؟!الاأع51+أ3ءاأ*4?م+235أ!اء،أ+ه15هم

+ء4+ءهمحهءححمى"الأ+ه،+إاء؟صأ150

!55ا1ع4ح!"اءاالأ15أ!ى!3ا؟ه+3

17ء4ء*1ءكلمحمءك!+53217!م*ء3أ+!عء

4+!حء514+ه4ءمأ+أء3(ملاأ1ا!+ءأ5ء4؟ا

ث!ع!م5أحءم.

98-"2"!*55*!هـ

ااأ43+ع؟+س!+لالاهأ45+أأ؟ةحأس!1113307

ك!!م!م!لاه+ه111!كا!أ+4!.

طالألائاا،5ا؟ح.

4+!*هلم35ءطسهألأء*+25353ء!يلاأ+ه!

9+إث!أكهأ13؟5لاهممأمكي-+ءأ+أ!+

.ء-ه315+ء"ءأ"أ.*7+!5+أ"ا51ء13

أ!+لا3ع551،؟أج،!!+؟ا!لا"مه

لاأالاءهأج5315ع.ا+ء5

!و-هم"75"750

911ك!ث!هـ7!لاهـحك!4303ا+هه+ها؟!935!4

4+!ك!أ+هـ،8!5؟هـ"400لأ4+،0،هـ3؟3.الاه

اطلائلاا571ح5:

31ء7!0اه+ااد!ع5هـ+؟+!ألأ!*!!مأأ!"أ

ثلاأ"*أ5ء!أولء+هلأ"ه5ا،عألأا53

ا!ا+ء+.لاا

3311!ح!حعج!ا5+هاهح؟اء+ا+هأه1

351!ءعي!حمه!لا،3آ.مء53،لا-3!

احميا51.،ع+!+هلاهء3
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الضار-19

لعلناا-29

والنفع،والرالخيرمنهيمدرالذىهو

ألضر.و

النور-39

فإنبمخمهوركلبهالذىالظاهزهو

.نورايسمىلغيرهالمظهرنمسهقالظاهر

،9-الهاس

إلىأو؟عبادهخواصهذىالذىهو

معرفةعلىبهااستشهدواخىذاتهمعرفة

خىمخلوقاتهإلىعبادهعواموهذى،ذاته

مخلوقكلوهدى،ذاتهعلىبهااستشهدوا

حاجاته.قضاءفىمنهبدلاماإلى

يعلبدا-59

بمثلهيكنلمفإنبمبحثله!دلاالذىمو

أفعالهفىولاصفاتهفىولاذاتهفىلا!ذ

البديعفهو،إليهراجعأمئركلقولا

.وأبدأأولاءالمطلق

28

19-هـ"57*اول"هول

29-هـ"7ح"!ء*!!3"ه

1هـ1هـ4س!ء3!3ك!400ة7411!أا0!!،أهـ+51أ5+

4+،هـا1.+3

اطلاالائا+5ك!.

+3!+15أهـم5ءاط!م5؟لا+!7ءأا10"أ3015

+!م!للا،هأء33043لا15!؟+ء014

أء"ب!5.ج+اط+إ+ءأ،5ج31لاه313ء!5لا2-

مح!ه!اعياج5+!+7؟ء+ح(11ح5+أءم3ء4كهمء?71ء4

312!"لمء"*لأء!ك!عر،ا!537.أء!

ءب!،2ء!(ء+ء؟كى؟؟ء*5"*أه7كع!

اء+!يأأ15أه+!ول03

39-ول*5155،09

اهـاأ9ء33؟"،أطلأ"لمس!الملالاا!اأ9

هـالاحأ4هـ؟!4.

11!81ة091هـ5ا-أ71!هـ74؟.ة+4هـ"+هـ15اأ3

403+هـالاهم.

طالألاك!ا571ك!:

؟ءا+ه4!4(ء!+امهاحا!الا،"3ا+ا!)*"أء"

اأا!3ءألأاكاهأ،ء!؟2ألأا،7ممه،3ء+أوو،لاه

ا!لم!ط!ا!لم!ةعهأ!ه،**"؟ء"

!52+أ!ه!م!ه!!لأه135!لا-3

؟كث!،+هم؟11ا.-!طا،3032!!لاءكليم

ا+!+مح!+?؟3كهء"أاا.ء!ا

49-هـ+م!"!الام!5.

هـ*8لااهـ44!+هـهـاحهـ،4هـأ؟5س!5+5م!-

هـ"43+هـ5173هـ+ا+اهـه4+!لا!9ا"؟55+كا-

هـاهـ،94!!أ+الا،8ه،+ا!هـهـ3+"هحا،أ+ه51

اا.+اهـااالا،هـ44هـ3؟هـم؟518ولاكاول!+54؟

هـ،،ا"+هـ؟+هس!ول91ه3!؟58ولها؟هـءم4+هـ89؟

هـ!ء+هـ1115714أممي!.!ح+هـ33هـوللا"أهـ1144،-!!3ء

لا؟هـم159؟3!9959ا؟8!ا+!9+459هـ+أ!؟+أ+

؟هـ3؟م5كالا5.5هـأ+?.

59-"3هـ3لا!5ء5

ول9!أ،5+لااهـمهـاهـا.4اي!58ا+؟"ولااأ3-؟"

3،هـ؟لاكاأ49+!ا1أ3ا،س!ه9"+أهـم،ح،8++لام!4.3

ء57"3ا9+أ3ههـمهـ340اول4!48+7!ع3؟+أ+"

!ولملا؟هـ53؟.+اول

ء"7!+ح"1153أ9ك!!موللاهـ4334+هـء!+هـ3،

!"؟ح!هـم513!"،.4+أ+هـاا91هـ33كاه59ا!"لا

لا3هـهكا!"،25"هـلا؟لاه+3!؟!+اهـ4+اأ+ا+الأ؟.

طالألاح!ا،15ك!:

5طمحم3ط*"اء3*هءهـح!ا"ا!"*اح"؟3+ءء3ا!

4ث!52،+،!+،؟حه+أ،5لا+15دلهلا

5ءا*4؟4كي"ا15أطء4!ه2ء5ء"5ء

!لأ"أ!5،نمم،+"*،3كلهء!03

+5،+أا!حه+0ء.108ء+ل!طم،ء"ح
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البص-69

ولا،بذاتهوصدهالواجبالمو!ودهو

أز+رجرد.تعاصىولاوجود.تقريزيختهى

.وأبدأ

+ار!-79

قناءبحدلأملاذإليهترجعالذىهو

.ومصيرهثىءكلمرجعوإليه،ائملاك

دثديد-89

غاياتاصإلىتديراتهتشاقالذىهو

وت!ديدمشيرإشارةيخرمن،الدادش!ن

مرثد.وارشادمدد

الحبور-99

المارعةعلىالغحلةتحملهلاالذىهو.

بقددرالأموريهنزلبل؟أوانهفبلالفحلإلى

يؤخرهالاةمحدودسننعلىوثجريهامحلوم

لها.المقلأرةآجالهاعن

و!-0+اءولء8طه"!ء3

اهـاأ9ء33هـ؟عا!33هـ23أ+ا05؟ا+ااولفى

ع*81هـ؟+هـحا!."لأ!هـ99+هـ!.55م4لا!"ا!"

هـ13،7!8؟ا+،هـ+4لا8ه+14ول".

طا*لاح!ا،؟ا؟ح.

+مرءاها!يم!أ8-2ة!ء،،ه5153،لمم"أ،!32،

صم-؟8حما!11+!أ+.

!7-ولاءاا5

آ5ا1+اا!"9اا!امهـوليلاها"5،9+هـ357

اهـ+هـ"يااهـ9!هه!3088هـ7!"هـهـ،كهفىا*هـه،.؟9

4+ه01ا1!+اهـهـ7ا"؟لأم"48+!فى؟ا8304لأ+ا

للاهـم+!.

!و-+5"ططوو5"ء

ولأ8هـاهأ؟هـ8+هم8+ه!هـمهـ؟ء!*هـ4ه؟هـ3،ا3

15هـما!340هـول4هـ4لا+ا،8لأه517هـ+اهـه6!هـهـم+ا

هـاه!حم!محم+أمهمهـ844!"+ا+هـ8اهـ"؟م-+ا

هـ7هـاه!؟ألاههء3.ء9

ك!اط5ا،؟الاك!:

؟5!*أ-+11لأ"؟ع!.،!"لم+3هع!!31
لم!ص!ول،س*453""ءهاا**ءط
كى-.ولممحي!ىممهأ!+.ا15
ع!ع3ا1عمصاطفىأ51،5!+،!ه!

*151!1041ء++،ء75امط؟فاص!-

+؟5+11،+ء"أفىا+-ح.8+

هو-!مطه"م!"*71هلاة

ك!5لا7ء+هـهـ183*هـ!"اول54؟هـءا151م!ح6هاول

15ءهءمأ96هـا!هـأء4؟أ+ء.!اا"؟أ"+38!ههـه+

!!ههـ؟هـ+ا؟هـهـ4!م.4

ا؟اهلاءي!8ع!ولهـ339أهـه"ح!هـه،8هـااأولهـم

،ااهـ*ه4همء4م51لأاهـ+أ(5ءهلا3هـهـء+!مس!هحم.4

"+أه،أول8س!ه.+،19

ا،العك!53ا؟ع

!+هطممها+171ا+يمإهكع"7ك!3ا41+ه+مما1ء+ع"
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آلمحعنمنئألتإأشتاة

مح!الى!له،م!،!ييعف!ئ!هع!!ول!ك!ا4لم"-؟لملهه

هوإلاإلهلاالدئاالدفو

الك

الرحمن

حيمالر

الملك

القصرس

السلام

الامن

الميض

يزالعز

الببار

المكبر

الخاقى

هلبارىا

لمدورا

لفنارا

لقهارا

هابلوا

ادلرزا

الفتاح

لمليما

الفابفيا

س!لباا

لضالخا

هعأالر

لمضا

لمل!ا

لسميبما

البص

الحي

العمل

سطيف

الخبر

الحليم

"،طهول

."،*،"احلالمط

."3ح"هه؟؟هاه،"،

."،7608هاه"ل!

."،ولهط3

."3ء0،4"لا؟"ه

+"،6لا"4اه"

."م،؟""هلامط

."،"طولا*م!،3

+".ح"ه"طط5"

."،ه"لاه5

."3عه!ي،وله

+.57طي755

."،"؟هـءالعه08

7."ثي-61700"ا5"

."3لاه"7؟اول*،

ول،55"ه،!5

."،مم*ه!5ه

،1،751ولمي5

،"،76400ط55

5"3"طط-مما"*ها"5

08،لم-؟!هءا"ا*5

."،"لا"311ح،،"

."،60"م!551*6

،"،ه"ول"حا"6

،"،*6"ط31"5

."،"ه"فىا"5

،"."،ط-ولها15"م!

،"،ولطط-؟551"5

."،لالى060

."،،،؟لا

."،لأ؟531ط"

."،،5-ط"مح!،"ءا

."،حط"6،"ه

يلم!ولولول،1.ع+")!"3*ه*ه!هـث!3هـالا!،هـ"،ه!هلم!

المظيم

لمفورا

ثكورا

الم!

مببهـا

العفيض

المقيت

لحسيبا

لجليرا

يممرا

بخببلرا

المبيب

اسعلوا

الحكيم

لود41

المبيد

الباعث

لشهيدا

الحق

لوكيلا

لقوىا

اتين

طولى

لحميدا

المحعى

ا!لب!ىء

لمميدا

المحيى

المببت

العى

القيوم

جدارا

بدالما

6*60"لا؟

1،،55"ه+

0510000ع

لا؟اطه"،

06،06

"اا"،""08

لا؟،1هىا"55

لا؟م3اء55

"لا،ول،"ح

!لاه؟لا!،"

71ام!،"ها

ه!م!ه"ه

"طط-"مه5ه!حا"6

"طط-"ا؟8

،"54575"5!

6"هطا؟له

ه!لا55هع،06

"3،1"؟؟ه

،37551

ولءا!ىله

هطط-!م*355لاط

لاءأ"دة،

7000ع!55،

لا"طهه+ه"

كيكم!هه*ه

ه"ااء"5،5"

"ه،فىهه"8

طام005170.

طام"،-085

*"ء؟ا1،"،

ه"ها"1،5*م!

ا،*ه"8

ا،،لا،فى15لاه8

3"،

ول،

،".

+""

،".

،"،

،".

،"،

،"،

الأهد

الصمد

التالر

المقتص

المتدم

خرالمؤ

*ول

*خر

الطاهر

الياطن

الوال

اتمال

البر

التوا)ب

المنتقم

العئو

!الر*

الملكممك

الصللو

مايلافيو

لمتس!ا

معلبا

الفنى

!نىا

نعلماا

الئار

لعان

النور

الهادى

يعالبد

ليأليا

ادارث

الرثيد

الصبور

""ه."،

."،لا،ء"؟553

ما،مم،*76

."+اث!*،مم،*ه

،"،"7!4ح55

"60000،03".

515(،،".

."7،!ا

."،571ة،ك!ه

."،ا"ه!،"6

."،ط555

."،"هـه،!ر"هة،"ه

،"،ه"ه8م161،"ه

،".ه*يعه"،قها"6

،".75"*م!ه"

،"،-ه-55ههه"ا"م!

،"+"لا،ولالاط

."،55"*هممه
مر510007+"

."،"لا5لا،؟"5

،".ههلاا"+.ط"

."،ح5"م!0!!،"60

،".ول!5لا،ه

م!،55"مم"ه

."،ول،55755

ول،*""ها*م!

ول7!ه"،ء"ه!ي

5؟،*ط"ه551

ه"+5الا66"ه

،"+أمما5،15""ط

م!2"،ا"

،"،"طط-؟"06

ول+،*6"ا"!ء؟
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المؤلف

الزميتصاال!يرعبرمطم!اال!ن!س

المدنىالطيرانهندسةرائد

يومتعالىاللةرحمةإلىوتوفى2291دي!مبرمن7/الثانىربيعمنأ7الحميصيومولد)

.(أم899مايومن6اهـ/914محرما0الأربعاء

قواتقادالذىالزميتىمجاهدمحمودالمجيدعبدشرطةاللواءللمرحومالأكبرالابنهو*

.5291ينايرمن2هفىالإسماعيليةمعركةفىالباسلةالشرطة

4491عامالقاهرةجامعةمن(الطيرانميكانيكاقسم)الهندسةبكالوريوسعلىحصل*

الجدارةو!سامونالوبفريقيا،العربيوالحالمبمصرالمدنىالطيرانلمهندعىدفحة"ولضمن

سرب؟ولإنشاءفىلجهودهتقديرا؟5191مايومن6فىولالأفاروقالملكمنالفضى

الملكى.الجوىالسلاحأصرابمنطيران

نوطعلىوحصل،والتموينللإمداديرأمد5691و4891بينماالجويةبالقواتإلتهحق*

5591مارس41فىالناصرعبدجمالالرئيىمنولىالأالطبقةمنالعسكرىالواجب

مصر.عنالبريطانيةالقواتجلاءمفاوضاتلجان+عمالفىلإسهاماتهتقديرأ

ثمفنيأ،عامأمديرأثم،والتموينللإمدادمديرأ8391لي0691بينماللطيرانبمصرعمل-ك!

الطيرانلوزارة؟ولوكيلأثم،والمتابعةالتخطيطلقطاعورئي!االإدارةمجلسلرئيسنائبا

المدنى.

62فىالساداتأنورمحمدالرئيسمنولىالأالطبقةمنالاستحقاقوسامعلىحصل*

مصر.فىالمدنىللطيرانالذهبىباليوبيلالاحتفالبمناسبة0891يناير

البريطانىالأعلىالمجلسوعضو،5591منذالمدنىللطيرانالبريطانجيةالملكيةالجمعيةعضو-*

.9691منذالاسثاريينللمهندسين

عامالفنيةالمصطلحاتمعجمومراجحةوإخراجتحريرفىشارك،العربيةاللغةبمجمعخببر*

البثريةالقوىدراسة"وأعد،الصياغةللجنةمقرراكانحيث(،إنجليزى-عربى)6291

الطيرانمصطلحاتمحجمأعدكما،7191ينايرفىللتدريبالمركزىللجهاز"العاملة

.6791عام(!لمانى-فرنسى-إنجليزى-عربى)المدنى

اقتصادياتمجالفىوالدكتوراهالماجبمتيردرجةلنيلعلميةرسائلعدةعلىأشرف*

بمصر.الطيرانمهندسىمنالحديديديهعلىرتتلمذ،المدنىالطيران

واقتصادياتهالمدنىالطيراندراساتفىالمتخصصةالعلميةالمحاضراتمنالعديدألقى*

العربى.والعالمبمصرالمدنىالطيبرانبمعاهد

وبيانالشريفةالنبويةحاديثوالأالقرآنيةدعيةالأوتدوينوجمعالشعرقرضيهوىكان*

مضمونها.لروحانيةالعلمىالتفسير

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


+طعط"ولول53

يمول+كايثهم!4ه?!ءيم-!ولفي+2-!أييءأ+

70(هحح+حء"22913-760لاولأ)899

ص!"!34ع3ح4ص!ولأ!ولحح3،يلاحولهح3وللأه!اكلهـح35ول!ول،أء!ا

كاهحةحلا،.

؟+ث!ءلماه!لماه4ااأكهاأ.س!آ"س!،*ثمح+هث!أس!4س!43"،ح44ءاأول-أ!-5

س!س!+ع3ول44+لاهمأ+2أ!مثاح3همأح7أا7،أ(!أ+هس!ول3أولس!س!3+أ-5+أ

ح2لأ(05،م!4س!7أ44)ح3!س!(يهـس!33أحثه.كهـ3ولثهولص!+هعلماثة4أح،ا+35أ-هـر

عءس!+4+ثهس!!5هء،4!س!*س!أ،لماح،ص!7"ص!ع!44ء،75ا)أ3ص!ء!!ح53!ء؟أ

لم+س!3س!حأمهس!"4أ"لأ:س!ول!أأولعه33حح،5(-14891")4569+ثهل!!مم!،"اول!(691-لأ1.)839

أ،ء"س!343!3أ331لأ-3ء4+حص!3+*(ء3همء،ء،5لمث!ء؟،ا7+أأ+،3همأح7أكهـا7أ(،أ+ه.

+ههول-ول:ء"حأس!س!47؟،ص!س!1،47آهص!7(أ!+أاو15لالأص!،!ا!أءول3!لاه-المةهم183؟أه-،ول
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ثهأحولص!)559؟3!اس!*1ك!،؟،س!ولا!لأهحلاهولس!)أهم5ءولأولس!ح3أول312+الا،أ4أهولثه(س!3ء،3،"ح4

ولس!أهولعححأول؟أص!ول،+هعس!43أحاء!)34أولحس!969.1اول03؟،+س!7س!عهمء"أ+أء+ص!+أعءح!

ح+ه+أأأءس!هم"،س!ا)أ؟جح+لاهحأاهمع3س!+ءأأ(مح"س!كه!س!ح!"آه53أ"لأ،"أس!3أحأ،ولص!مح-س!"

؟حع،ء3ولح.لأ+ص!44س!ث!أ++،!"ثهه41(!أهول؟حتم،س!3ء"ح+لاهأح،1ص!"؟وللأ!عء!لا:+ثهسأص!
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ول+أ34ول4أة،هول:،899

-لأمهـ!ولس!3!!لمهـ33

24ه"حح!43لاممهس!-كاس!أع5-مم!!لأ"،-+أح:(202)8680093
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